
©2022 ASP Ins.,Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

 

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 4, Winter 2022 

ISSN: 2322-2166: Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2022:5(4): 563-573 

Presenting a Framework for Developing Glocal Iranian EFL 

Learner Identity based on Imported EFL Textbooks’ 

Sociocultural Values 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Previous studies in the field of English language Teaching have 

discussed the theoretical foundations of glocalization and Iranian 

EFL learners’ identity in relation to the globalization norms taking 

positions in favor of this view or against it. However, no study has 

yet provided a framework for developing Iranian EFL learner’s 

identity based on the glocal perspective. Hence, this study attempted 

to provide a framework for developing glocal EFL learner identity 

based on sociocultural values embedded in imported EFL textbooks 

used in Iranian language institutes. Also, EFL teachers were given a 

teachers’ choice of learner identity questionnaire to determine which 

identity orientation they prefer for their EFL learners. In the 

qualitative phase, sociocultural values existing in three ELT 

textbooks namely Touchstone, Interchange, and Passages were 

assessed through content analysis. The participants of this study 

included thirty EFL teachers who received a teachers’ Choice of 

EFL Learner Identity Orientation Questionnaire. After the analysis 

of the selected textbooks, fifteen categories of sociocultural values 

were identified and discussed in detail and the framework for 

developing glocal Iranian EFL learner identity was proposed. Also, 

the findings showed that teachers preferred their learners to have a 

glocal identity orientation rather than having a global or local 

identity. The obtained results had implications for EFL teachers, 

EFL learners, policymakers, and material developers. 
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 همکاران  و صیدی علی 564

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 زبان برای بومی جهانی هویت توسعه چهارچوب ارائه

 اجتماعی-فرهنگی های ارزش اساس بر ایرانی آموزان

 انگلیسی زبان وارداتی های کتاب

 
 1صیدی علی

 تحقیقات، و علوم واحد انگلیسی، زبان گروه، دکتری دانشجوی
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 *2خطیب محمد
)  یرانا تهران، طباطبایی، عالمه دانشگاه انگلیسی، زبان روه، گاستاد

 (.مسئول نویسنده
 

 3مفتون پرویز
 زادآ دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد انگلیسی، زبان گروه، دانشیار
 ایران. تهران، اسالمی،

 
 چکیده

 جهانی نظری مبانی انگلیسی زبان آموزش حوزه در قبلی مطالعات
 با رابطه در را ایرانی انگلیسی آموزان زبان هویت و سازی بومی

 موافق های دیدگاه و داده قرار بحث مورد شدن جهانی هنجارهای
 تاکنون ای مطالعه هیچ حال، این با. اند کرده بیان را مخالف و

 ایرانی انگلیسی آموزان زبان هویت برای اسالمی ایرانی چهارچوبی
 پژوهش رو، این از. است نکرده ارائه بومی جهانی دیدگاه اساس بر

 زبان بومی جهانی هویت چهارچوب یک ارائه در سعی حاضر
 در موجود فرهنگی-اجتماعی های ارزش اساس بر ایرانی آموزان

 .دارد ایرانی زبان موسسات در انگلیسی زبان وارداتی های کتاب
 دلم انتخاب برای پرسشنامه یک انگلیسی زبان معلمان به همچنین،

 گیری جهت کدام که شود مشخص تا شد داده آموزان زبان هویتی
 کیفی، مرحله در. دهند می ترجیح خود آموزان زبان برای را هویتی
 آموزش درسی کتاب سه در موجود فرهنگی-اجتماعی های ارزش
 و  Touchstone، Interchange های نام به انگلیسی زبان

Passages گرفتند قرار ارزیابی مورد محتوا تحلیل طریق از .
 بودند انگلیسی زبان معلم ۳0 شامل پژوهش این کنندگان شرکت

 دریافت را آموزان زبان هویت گیری جهت انتخاب پرسشنامه که
 ارزش از دسته 15 شده انتخاب های کتاب تحلیل از بعد. کردند

 و گرفتند قرار بحث مورد و شناسایی فرهنگی-اجتماعی های
. شد ارائه ایرانی آموزان زبان بومی جهانی هویت چهارچوب

 بومی جهانی هویتی گرایش داشتن معلمان داد نشان ها یافته همچنین،
 ترجیح بومی و جهانی هویت به نسبت خود آموزان زبان برای را

 ی،انگلیس زبان معلمان برای هایی کاربرد شده حاصل نتایج. دهند می
 درسی مطالب کنندگان تهیه و گذاران سیاست آموزان، زبان
          .دارد

                                                             

 گرایش شدن، بومی شدن، بومی جهانی شدن، جهانی :کلیدی کلمات
 .اجتماعی توسعه هویتی،

 
 12/07/1400: افتیدر خیتار
 16/11/1400:  رشیپذ خیتار
 mkhatib27@yahoo.com  نویسنده مسئول:* 

 مقدمه
شناسان اجتماعی یکی از چالش های کلیدی حال حاضر برای زبان 

سازی زبان  سازی و بومیهمزمان جهانی و معلمان نحوه ی توسعه 
های مختلف منعکس های جهانی و محلی است که در زبان و ارزش 

شوند. در حالی که جهانی شدن و بومی سازی ممکن است به می 
نظر فرآیند هایی متضاد در قطب مخالف هم باشند، اما بیشتر نقش 

لی در ل بین محمکمل را برای یکدیگر ایفا می کنند تا متقابل. تعام
جهانی و جهانی در محلی به عنوان جهانی بومی سازی 

(glocalizationتوسط رابرتسون )در سال توصیف شد، و این  1
اصطالح از آن زمان تاکنون در مطالعات زبانی به ویژه در رابطه با 

 (. 1بین المللی سازی زبان انگلیسی استفاده شده است )
اعتقاد دارد جهانی بومی سازی ترکیبی از 2همان طور که گورکو

چهارچوب های جهانی و شیوه های محلی است و پتانسیل یادگیری 
مستقل را با ادغام دانش جهانی و دانش محلی به میزان زیادی افزایش 

(. این پدیده یک تغییر پارادایم را آغاز کرده است که 2می دهد )
ل عنوان استاندارد، یا مد در آن وضعیت زبان انگلیسی بومی زبانان به

زبان کامل، مورد تجدید واقع شده است و به تدریج منجر به پذیرش، 
 (. ۳یا مشروعیت بخشیدن به انواع محلی زبان انگلیسی شده است )

یکی از مزایای اجرای جهانی بومی سازی در تصمیم گیری های 
درسی افزایش مسئولیت پذیری است در حالی که جهانی شدن 

ت پذیری را با بر داشتن مسئولیت از دوش افراد محلی و قرار مسئولی
دادن آن به صورت کامل بر دوش مسئوالن جهانی تضعیف می کند، 
جهانی بومی سازی به افراد بومی )مانند ایران( یادآوری می کند که 

(. اما چگونه می توان جهانی 4از وظایف خود شانه خالی نکنند )
با اذعان  5ر این راستا، بروکس و نورموربومی سازی را عملی کرد؟ د

به نقش جهانی بومی سازی در تقویت آموزش، به مدیران آموزشی 
توصیه کرده اند تا سیاست هایی را برای توسعه سواد جهانی بومی 

 (. 5اجرا کنند)
نکات فوق سعی در ارائه دیدگاه جدیدی از توسعه هویت دارد و به 

انی یا محلی زبان آموز، جای تعصب ورزی نسبت به هویت جه
هویت جهانی بومی زبان آموز  را دنبال می کند. همانطور که 
مطالعات قبلی نشان می دهد، عالقه به هویت در حوزه آموزش زبان 

های روان  دهنده تغییر تمرکز این حوزه از مدلانگلیسی نشان 
( به سمت عالقه بیشتر به ابعاد SLAشناسی اکتساب زبان دوم )

 (. 6شناختی یادگیری زبان ا شناختی و انسان جامعه
محققان عالقه مند به هویت و یادگیری زبان نه تنها به ورودی و 
خروجی زبانی در یادگیری زبان دوم بلکه به رابطه بین زبان آموز 

(. یک از اهداف ارائه 7و دنیای اجتماعی بزرگتر نیز توجه دارند )
ن توسعه اجتماعی است. مدل جامعه شناختی هویت زبان آموزا

نوابخش و بذرافشان اشاره دارند که سازمان دهی سازگار افراد در 
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محیط های مختلف با شرایط اجتماعی یکی از ابعاد توسعه اجتماعی 
ساختارگرایانه هویت که به  محسوب می شود. در این راستا، مفهوم

 پساساختارگرایانه که هویت فردی توجه بیشتری داشت به مفهوم
نین . با چه استکند تغییر کردبیشتر به هویت اجتماعی توجه می 

صورت ایستا، صفت  تغییری، هویت از یک مفهوم ساختارگرایانه به
صورت چند  گونه و ساده به یک مفهوم پساساختارگرایانه به
(.این دیدگاه ٨بخشی، در تالطم و در معرض تغییر تبدیل شده است )

برای پیشنهاد هویت جهانی بومی به  در راستای هدف این پژوهش
عنوان نوعی هویت است که ایستا نیست و در معرض تغییر است نه 

ت شود ثابدفاع از هویت جهانی و هویت محلی که بیشتر تصور می 
 (.٩هستند)

مطالعات قبلی مبانی نظری جهانی بومی سازی را مورد بحث قرار 
ده اند. فقدان یک داده و دیدگاه های موافق و مخالف آن بیان ش

چهارچوب جامع جهانی بومی یکی از بخش هایی است که در حوزه 
أموزش زبان انگلیسی در ایران مورد غفلت واقع شده است. هیچ 
لیست از پیش تعیین شده ای از ارزش ها و دیدگاه ها فرهنگی برای 
زبان آموز انگلیسی در مقیاس ملی تهیه نشده است تا نشان دهد 

ح جهانی فکر کند و در عین حال به شیوه محلی عمل چگونه در سط
کند. مسئله دیگر مورد بررسی در این مقاله این بود که معلمان زبان 

 انگلیسی

 
 چه نوع هویتی را برای زبان آموزان انگلیسی ایرانی ترجیح می دهند.
از این رو، پژوهش حاضر سعی در یافتن پاسخی برای سؤاالت زیر 

 دارد: 
 فرهنگی در کتاب های وارداتی درسی-های اجتماعی. چه ارزش 1

انگلیسی که در موسسات زبان ایرانی استفاده می شود  آموزش زبان
برای ارائه چهارچوب توسعه هویت جهانی بومی زبان آموز 

 انگلیسی ایرانی گنجانده شده اند؟
. معلمان ایرانی زبان انگلیسی چه جهت گیری هویتی )جهانی، 2

بومی( را در فرآیند هویت سازی یادگیری زبان محلی یا جهانی 
 انگلیسی برای زبان آموزان ایرانی ترجیح می دهند؟

 

 ادبیات تحقیق 
جهانی بومی سازی زبان های خارجی در زبان های محلی در 
تحقیقات پیشین مورد بحث قرار گرفته است. به عنوان مثال، لوی و 

از مردم نه تنها در  کنند که امروزه تعداد زیادی بیان می 1استک
های بسیار زیادی در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند، بلکه مکان 

ی کنند که به سختسازی میهایی تغییر داده و بومی زبان را به روش 
(. یادگیری 10برای یک آمریکایی یا بریتانیایی قابل تشخیص باشد )

ه جهانی یک زبان خارجی مانند انگلیسی را می توان اولین مرحل
بومی سازی فرهنگی دانست. از آنجایی که زبان یک هویت 
فرهنگی و حامل هویت های فرهنگی دیگر است، یادگیری یک 
زبان خارجی نه تنها به معنای مطالعه نظام های زبانی، بلکه پذیرش 
هویت فرهنگی آن است. بعد از کسب مهارت پایه در زبان خارجی، 

نگی آن از نظر سبک زندگی، نظام مرحله دوم آشنایی با هویت فره
همچنین آشنایی با (. 11های نهادی و ارزش های معنوی است )

فرهنگ های دیگر در کنار فرهنگ بومی یک چهارچوب بهتر از 
دیدگاه های معاصر را برای توسعه ی پایدار اجتماعی افراد فراهم 

در فرآیند یادگیری، مقایسه هویت فرهنگی زبان خارجی می کند. 
آموزان رایج است و سپس جهانی های محلی خود توسط زبان زبان  با

 (. 12بومی سازی زبان خارجی انجام می شود)
جهانی بومی سازی زبان انگلیسی و فرآیند های مفهومی مرتبط با 
آن، از جمله توسعه تعداد فزاینده ای از انگلیسی های جدید جهانی، 

گلیسی به عنوان زبان دوم نیازمند یک تغییر پارادایم در آموزش ان
یا خارجی است که به عنوان آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان 

های درسی آموزش  ( شناخته می شود. برنامهTEILبین المللی )
آموزان را با پیچیدگی واقعی زبان  زبان انگلیسی اکنون باید زبان

انگلیسی در جهان، از جمله مواجهه با تنوع مفهومی که زبان 
دهد آشنا کنند نه اینکه تنها نگلیسی را در دنیای امروزی نشان می ا

در معرض یک یا دو مدل از زبان انگلیسی قرار بگیرند. امروزه 
درصد از ارتباطات به زبان  ٨0تخمین زده می شود که بیش از 

انگلیسی در میان افراد به اصطالح غیر بومی زبان انجام می شود 
(1۳ .) 

فراد به مدل های محلی انگلیسی صحبت می کنند بسیاری از این ا
)به عنوان مثال، انگلیسی چینی(. بنابراین، بسیاری از زبان آموزان 
انگلیسی که در کالس های آموزش زبان شرکت می کنند، به 
احتمال زیاد در انواع محلی زبان انگلیسی مهارت کسب کنند و 

انگلیسی صحبت اغلب با افرادی که به مدل های محلی دیگر زبان 
می کنند ارتباط برقرار می کنند. چنین تعامالت ارتباطی نیازمند 
برنامه های درسی آموزش زبان انگلیسی برای توسعه توانایی چند 

 (. 14گویشی در زبان آموزان است )

عنوان یک روش جهانی بومی کاربرد آموزش زبان انگلیسی به 
های مختلف  بین مکانسازی شده همچنین نیاز به توجه به تعامل 

سازی افزایش یافته است  شدت توسط فرآیند های جهانیدارد که به 
زبان  هایی از متخصصان  (. بنابراین، بیشتر از قبل می توان نمونه15)

ر اند و به بافتی دیگانگلیسی را دید که در یک محل تحصیل کرده 
ا محقق در و ی  عنوان معلم، مربی معلم،کنند تا به مهاجرت می

 فعالیت های آموزش زبان انگلیسی شرکت کنند. روش ها و هویت
سازی است که دارای دهنده جهانی بومی های آموزشی آنها نشان 

های چندین فرهنگ محلی است. عالوه بر این، دیدگاه جهانی نشانه 
بومی سازی بر چگونگی ایجاد دانش در گفتمان های آموزش زبان 

محلی یادگیری و آموزش تمرکز دارد. این  انگلیسی در فرهنگ
جهان بینی نتیجه آشکار ساخت دانش مدرنیستی است )کاناگراجه، 

( که مفروضات تقلیل گرایانه و استاندارد شده را برای یک 2006
فرهنگ محلی ایجاد می کند. این مفروضات برای پرداختن به مسائل 

 چیزی بیش از گزارهاند، اما آنها فرهنگی محلی در نظر گرفته شده 
ای و تعمیم زیاد نیستند که به متخصصان آموزش زبان  های کلیشه

های آماده را برای توصیف محیط ارائه انگلیسی برخی روایت 
 (.16دهند )می

بسیاری از مطالعات قبلی در مورد جهانی بومی شدن آموزش زبان 
انگلیسی در ایران تالش کرده اند تا به صورت نظری مزایا و معایب 
این روش را در ایران مورد بحث قرار دهند. به گفته مجتهدزاده و 
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مجتهدزاده، در محیط آموزش زبان ایران، زبان انگلیسی به موضوعی 
برای زبان آموزان انگلیسی تبدیل شده است  فراتر از درس مدرسه

 هایی(. از آنجایی که معلمان زبان انگلیسی ممکن است نشانه 17)
از تعارض هویت را در حین یادگیری زبان انگلیسی نشان دهند، 
صادقی اردوبدی تالش کرد نقش دسترسی معلمان زبان انگلیسی به 

سی هنگ بومی بررسرمایه اجتماعی و فرهنگی را در دلبستگی به فر
کند. نتایج نشان داد که دسترسی به شایستگی اجتماعی و همبستگی 
اجتماعی نقش مهمی در دلبستگی به فرهنگ بومی معلمان دارد. با 
این حال، هیچ مطالعه ای تاکنون چهارچوبی برای هویت جهانی 

 (. 17بومی زبان آموز انگلیسی ایرانی ارائه نکرده است)
 

 روش هامواد و 
های  ن پژوهش یک طرح کیفی برای تحلیل محتوای ارزشای

های وارداتی درسی زبان انگلیسی مبتنی بر  فرهنگی کتاب-اجتماعی
هنجارهای جهانی، محلی و جهانی بومی برای ارائه چهارچوب 
توسعه هویت جهانی بومی زبان آموز انگلیسی ایرانی و همچنین 

سی در مورد نوع جهت های معلمان زبان انگلی مشخص کردن دیدگاه
 گیری هویتی که برای زبان آموزان ترجیح می دهند بود. 

معلم زبان انگلیسی بودند  ۳0شرکت کنندگان در این مطالعه شامل 
که در موسسات زبان خصوصی تدریس می کردند که اکثرا دارای 
مدرک کارشناسی ارشد زبان انگلیسی و تعدادی نیز مدرک 

داشتند. این افراد از شهرستان های غربی کارشناسی زبان انگلیسی 
استان کرمانشاه شامل گیالنغرب، سرپل ذهاب و قصرشیرین انتخاب 
شدند. نمونه آماری تحقیق شامل معلمان مرد و زن بود و دامنه سنی 

سال بود. عالوه بر این، از آنجایی که شهرهای  50تا  25آنها نیز بین 
د هستند، نمونه از این نظر کر از نظر نژادغربی استان کرمانشاه 

قومیتی به عنوان یک عامل فرهنگی یکسان بود، اما شرکت 
کنندگان از نظر مذهبی متفاوت بودند به صورتی که اکثر آنها شیعه 

 برخی نیز سنی مذهب بودند. و 
های قابل اعتماد، آوری دادهبرای دستیابی به هدف پژوهش و جمع 

ه شدفرهنگی تعبیه -اجتماعی هایمحقق به تحلیل محتوای ارزش 
های وارداتی درسی که به صورت رایج در در سه سری کتاب 

، Touchstoneمؤسسات زبان ایران استفاده می شوند شامل 
Interchange  وPassages  پرداخت. محتوای کتاب ها به

صورت دقیق برای ردیابی هر گونه مولفه فرعی احتمالی ارزش های 
ا استاندارد ها مورد بررسی قرار گرفت. سپس فرهنگی، هنجار ها، ی

مؤلفه های فرعی در قالب موضوعات اصلی طبقه بندی شدند تا 
چهارچوب توسعه هویت جهانی بومی زبان آموز انگلیسی ایرانی را 

 ارائه دهیم. 
پرسشنامه انتخاب هویت زبان آموز زبان انگلیسی را گروه معلمان 

دریافت کردند. این پرسشنامه به منظور مشخص کردن نظر معلمان 
زبان انگلیسی در مورد اینکه چه جهت گیری هویتی را برای زبان 
آموز ایرانی بر اساس سه نوع هویت جهانی، هویت محلی یا هویت 

خته شد. این پرسشنامه بومی ترجیح می دهند توسط محقق سا جهانی
 فرهنگی برای تولید داده های-بر اساس یک چهارچوب اجتماعی

بومی ترجیح می دهند توسط محقق ساخته شد. این پرسشنامه بر 
فرهنگی برای تولید داده های -اساس یک چهارچوب اجتماعی

سیستماتیک و جمع آوری ادراک معلمان در مورد جهانی بومی 
سوال بسته )برای اهداف  ۳٩شد و شامل سازی آموزش زبان تولید 

کمی( در مقیاس لیکرت بود. برای سنجش همسانی درونی پرسشنامه 
 ٨7/0از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار ضریب آلفا 

مشاهده شد که برای مطالعه قابل اعتماد بود.

 تحلیل آیتم های پرسشنامه .1جدول 
 ٪ تعداد 

 موارد
 معتبر

 خارج شده
 کل

۳٩ 
14 
5۳ 

7٨.6 
2۳.۳ 
100.0 

 تحلیل پایایی پرسشنامه .2جدول 
 تعداد آیتم های پرسشنامه آلفای کرونباخ بر اساس موارد استاندارد شده آلفای کرونباخ

٨7٩/0 ٨7۳/0 ۳٩ 

این مطالعه با روش کیفی انجام شد. داده ها بر اساس تحلیل محتوای 
کتب درسی و از بین معلمان زبان انگلیسی جمع آوری شد. در گام 

های درسی وارداتی آموزش زبان انگلیسی اول، سه سری از کتاب 
، Touchstoneشوند از جمله که در مؤسسات زبان تدریس می 

Interchange  وPassages های  انتخاب شدند تا ارزش
فرهنگی آنها بر اساس هنجارهای جهانی، بومی و جهانی -اجتماعی

بومی مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار گیرند تا چهارچوب توسعه 
 15هویت جهانی بومی زبان آموز انگلیسی ایرانی پیشنهاد شود. 

ارزش اصلی با چندین زیر مجموعه تعیین، تجزیه و تحلیل و مورد 
بحث قرار گرفتند. سپس پرسشنامه انتخاب هویت زبان آموز 

اجتماعی -انگلیسی توسط معلمان بر أساس ارزش های فرهنگی
معلم زبان انگلیسی  ۳0مشخص شده توسط محققین تولید شد و به 

داده شد تا مشخص شود که کدام جهت گیری هویتی را برای زبان 
دگیری انگلیسی به آموزان انگلیسی در فرآیند ساخت هویت در یا

 عنوان یک زبان خارجی ترجیح می دهند. 
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 یافته ها
اولین سؤال این پژوهش بر این موضوع متمرکز بود که چه معیارهای 

فرهنگی در کتاب های وارداتی درسی آموزش زبان که در -اجتماعی
مؤسسات زبان ایران استفاده می شود برای ارائه چهارچوب توسعه 

ان آموز انگلیسی گنجانده شده است. برای این هویت جهانی بومی زب
های اجتماعی فرهنگی موجود در سه کتاب درسی  منظور، ارزش

، Touchstoneهای معروف آموزش زبان به نام 
Interchange  ویرایش پنجم( و(Passages  )ویرایش سوم(

از طریق تحلیل محتوا مورد ارزیابی قرار گرفت تا بر أساس آنها 
جهانی بومی ارائه گردد و همچنین به عنوان مبنای مدل هویتی 

آموز انگلیسی مورد محقق ساخته هویت زبان  ساخت پرسشنامه

-های اجتماعیاستفاده قرار گیرد. بر اساس تجزیه و تحلیل، ارزش 
هایی فرهنگی مختلفی مشخص شد و برای فهم بهتر به زیر مجموعه 

عی توضیح داده شد و اجتما-بندی شدند. هر ارزش فرهنگیدسته 
مثال هایی از کتاب های مورد بررسی برای آن ارائه شد. الزم به 
ذکر است که فقط کتاب های دانش آموز در مجموعه کتاب های 

Touchstone ،Interchange  وPassages  مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت. تمرکز تحلیل محتوا در هر مجموعه کتاب 

 شده است.  نشان داده ۳درسی در جدول 
 
 

 
 بخش های تحلیل شده در کتب درسی وارداتی زبان انگلیسی .۳جدول 

 قسمت های مورد بررسی نام کتاب شماره

1 Touchstone, 1, 2, 3, 4 
 اسنپ شات، ساخت واژگان، ساختن زبان، مکالمه،

 صحبت کردن، دیدگاه ها، گوش دادن، خواندن

2 Interchange Intro, 1, 2, 3 
 ، مکالمه، نوشتن، دیدگاه ها، بحث، خواندن، اسنپ شات

 )در انتهای کتاب ها( ل نظرتصاویر و تباد

۳ Passages 1, 2 ،موضوع درس، نقطه شروع، بحث، واژگان، نوشتن 
 صحبت کردن، خواندن

های مختلف مورد  های درسی مؤسسات زبان بر اساس بخش کتاب
یه فرهنگی تعب-تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و ارزش های اجتماعی

فرهنگی در کتاب های -ارزش اجتماعی 15شده شناسایی شدند. 
 نشان داده شده است.  4درسی تحلیل شده استخراج شد که در جدول 

 
 : طرح کلی ارزش های فرهنگی اجتماعی در کتاب های تحلیل شده زبان انگلیسی4 جدول

Passages 
 

Interchange Touchstone تعداد ارزش های فرهنگی اجتماعی زیر مجموعه ها 

 1 جهانی شدن زبان انگلیسی ضرورت یادگیری زبان انگلیسی 6 2 ۳

 احوال پرسی 1٨ 24 5

 هنجار های فرهنگی

 
2 

 خوش و بش 2 1 2

 دعوت کردن ۳ 4 2

 قوانین اجتماعی 2 0 2

 عالیق شخصی 2 1 ۳

 سبک زندگی شخصی
۳ 

 
 زندگی در فضای مجازی 2 1 0

 تکنولوژی 2 0 1

 دوستی 24 15 4
 4 تفاوت های جنسیتی

 نقش جنسیت در شغل ها 0 1 1

 اعتقادات ۳ 2 5

 ارزش های معنوی 7 2 ۳ 5 اعتقادات شخصی

 خرافات 2 4 1

 تعطیلی ها 5 2 2
 6 مذهب

 عدم توجه به مذهب ۳ 7 1

 7 سبک فرزند پروری هنجارهای خانوده 4 2 4

 ٨ ایدئولوژی برتری آمریکا ۳ ٨ ٩
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به صورت  4فرهنگی مشخص شده در جدل -ارزش اجتماعی 15
مکرر در کتب درسی وجود داشتند و به همین دلیل بر اساس بخش 
های مختلف درسی این کتاب ها استخراج و تبیین شدند. معیار 
 انتخاب آنها بر اساس مراحل زیر بوده است. ابتدا سعی شد ارزش

آموزان ایرانی تازگی داشت، مانند داشتن برای زبان  های فرهنگی که
اتاق لباس شویی در خانه پیدا شود. دوم، آن دسته از ارزش هایی که 
با فرهنگ ایرانی همسو، مشترک، موافق یا پذیرفته شده نبودند 

-شناسایی شدند. سوم، تالش شد تا پرتکرارترین نکات فرهنگی
خاب شوند. در نهایت، ارزش اجتماعی کتاب های وارداتی درسی انت

هایی که دارای یک موضوع جهانی، بومی یا جهانی بومی بودند، 
شناسایی و توضیح داده شدند تا چهارچوب توسعه هویت جهانی 

 بومی را فراهم کنند. 

در بخش بعدی، چهارچوب توسعه هویت جهانی بومی زبان آموز 
اجتماعی کتاب های -زش های فرهنگیزبان انگلیسی بر اساس ار

فرهنگی با -های اجتماعیدرسی ارائه شده است. هر یک از ارزش 
های درسی تحلیل شده  تجلی جهانی آن در کتاب

(Touchstone ،Interchange  وPassages توضیح )
داده شده و چهارچوب جهانی بومی برای ساخت هویت زبان آموز 

ارائه شده است. سه نوع هویت  ایرانی توسط محققین این پژوهش
سازی  )جهانی، محلی و جهانی بومی( در قالب رویکرد های جهانی

سازی سازی )مقاومت هویتی(، و جهانی بومی  )تغییر هویت(، بومی
)ساخت هویت( تقسیم بندی شده اند. تحلیل و چهارچوب پیشنهادی 

ارائه شده است.  5در جدول 

: چهارچوب پیشنهادی برای توسعه هویت جهانی بومی زبان آموز انگلیسی ایرانی5جدول 
 چهارچوب جهانی بومی برای

 زبان آموز ایرانی
 زیر مجموعه ها حوه بیان در کتابن

ارزش های 
 فرهنگی اجتماعی

 تعداد

توجه به انگلیسی های جهانی و محلی به 
نه فقط یادگیری انگلیسی شکل جهانی بومی 

 های استاندارد

استفاده از زبان انگلیسی به عنوان یک 
 زبان بین المللی در جامعه جهانی

ضرورت یادگیری 
 زبان انگلیسی

جهانی شدن زبان 
 انگلیسی

1 

نشان دادن صمیمیت در احوالپرسی از طریق 
 گفتار با رعایت موازین اجتماعی و فرهنگی

دادن بین دو در آغوش گرفتن و دست 
 جنس مخالف به عنوان نشانه صمیمیت

 احوال پرسی

هنجار های 
 فرهنگی

 

2 

مردم می توانند در مورد چنین موضوعاتی به 
زبان انگلیسی صحبت کنند، زیرا آنها در 

 فرهنگ ایرانی پذیرفته شده اند

خوش و بش در مورد سیاست و پول 
 رایج نیست

 خوش و بش

و همکالسی های مردم می توانند همکاران 
 خود را در مراسمات اجتماعی دعوت کنند

 رد دعوت غیر مستقیم بهتر است

دعوت از همکالسی ها و همکاران 
 )جنسیت مخالف( امری رایج است

رد دعوت به صورت مستقیم آسان 
 است

 دعوت کردن

مردم باید قوانین اجتماعی و ملی را برای 
 پوشش در مالء عام و خانه در نظر بگیرند

 )مثالً قوانین حجاب(

افراد در مدرسه یا محل کار لباس های 
خاصی مانند کراوات یا لباس فرم می 

 پوشند

 قوانین اجتماعی

 برتری غرب 2 ۳ 1

 مادی گرایی 4 7 ۳

 ٩ آموزش رشته های دانشگاهی -موفقیت  1 2 2

 مهمانی ۳ 15 1

 رقص 6 5 2 10 تفریح

 فعالیت های أوقات فراغت 2 5 ۳

1 2 1 
 روش های خرید

 پیروی از مد
 11 خرید

 12 هنجارهای ازدواج قوانین عرفی -خواستگاری  2 1 0

 1۳ مسافرت مقاصد گردشگری -تور  6 4 2

 14 موسیقی موسقیدان ها -کنسرت  2 ۳ 5

 15 عادت های غذایی انوع غذا ها و سالیق غذایی 6 2 2
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عادت های غربی مانند نگهداری از حیوانات 
خانگی می تواند یک انتخاب باشد نه 

 استاندارد
خانه ها با در نظر گرفتن هنجارهای جهانی 

 بومی پیروی کنندو محلی از طراحی جهانی 

استاندارد های غربی مانند نگهداری از 
 حیوانات خانگی رایج است

ها از استاندارد های غربی مانند خانه 
 کنندشویی پیروی می داشتن اتاق لباس

 عالیق شخصی

سبک زندگی 
 شخصی

۳ 

 تواند حتی با گنجاندن شیوه زندگی آنالین می 
 باشدهای محلی در سطح جهانی بومی رایج 

زندگی آنالین مانند دوستی آنالین و 
 مطالعه آنالین رو به افزایش است

زندگی در فضای 
 مجازی

های توان در کنار تالش یاری خداوند را می 
انسان برای حل مشکالت در دیدگاه جهانی 

 بومی در نظر گرفت

علم و فناوری می تواند همه مشکالت 
 انسان را حل کند

 تکنولوژی

با رعایت هنجارهای اجتماعی می توانند مردم 
 از نظر اجتماعی دوست باشند

داشتن دوست پسر و دوست دختر 
 طبیعی است.

 دوستی
تفاوت های 

 جنسیتی
4 

زنان می تواند مشاغلی داشته باشد که از نظر 
 فرهنگی مناسب آنها باشد

گردی، مامور  زنان مشاغلی مانند سگ
 دارد پست، و مدل

نقش جنسیت در 
 شغل ها

دروغ گفتن در فرهنگ ایرانی قابل قبول 
 نیست زیرا گناه محسوب می شود

گفتن دروغ های کوچک در برخی 
 موارد قابل قبول است

 اعتقادات

 5 اعتقادات شخصی

مردم می توانند در دیدگاه جهانی بومی 
 درخواست لطف شخصی کنند

ما می توانیم در مشکالت به دیگران کمک 
 تنها نگذاریم کنیم و آنها را

درخواست لطف شخصی برای مردم 
 ناپسند است.

مسئولیت مشکالت دیگران را به عهده 
 نگیرید

 ارزش های معنوی

مردم خرافات را ریشه در فرهنگ و تاریخ 
 می دانند

-مردم به خرافات فرهنگی و علمی
 تخیلی اعتقاد دارند

 خرافات

 تعطیلی ها ستمبتنی بر فرهنگ اتعطیالت بیشتر  تعطیالت عمدتاً مذهبی است

ما باید نقش دین را در جامعه در نظر بگیریم  6 مذهب
 زیرا دین در جامعه ایرانی تاثیر گذار است

به اعتقادات مذهبی، مناسبت ها و ... 
 توجهی نمی شود.

عدم توجه به 
 مذهب

والدین می توانند فرزندان خود را برای یافتن 
 دوستان خوب تشویق کنند

ایران اعضای خانواده باید به نشانه اتحاد و  در
 صمیمیت دور هم جمع شوند

والدین نوجوانان را تشویق می کنند تا 
 با جنس مخالف قرار مالقات بگذارند

آنها کمتر جمع های خانوادگی مانند 
 غذا خوردن با هم دارند

 هنجارهای خانوده
سبک فرزند 

 پروری
7 

به زبان ایدئولوژی های چند فرهنگی باید 
 آموزان انگلیسی ایرانی ارائه شود.

مدل زندگی ایاالت متحده مانند 
فرهنگ، مردم، تاریخ، کشور ارائه می 

 شود

 برتری آمریکا

هیچ سوگیری یا برتری نباید در ارائه جهانی  ٨ ایدئولوژی
 بومی مطالب آموزشی در نظر گرفته شود

های غربی، غرب با نشان دادن چهره 
های معروف  ها و مکانموسیقی، فیلم 

 شودبرتر از شرق نشان داده می 

 برتری غرب

همچنین باید به جنبه های روحی و روانی 
 انسان توجه شود

گرایانه بر تحقق  های مادی دیدگاه
 لذت متمرکز هستند

 مادی گرایی

موفقیت را می توان هم در رشته های معتبر 
مانند پزشکی و مهندسی و هم در مشاغل 
اشاره شده در کتاب مورد بررسی مانند 

 مدلینگ و موسقی مشاهده کرد.

موفقیت را می توان در رشته های 
مختلف مانند پخش تلویزیونی، علوم 
محیطی، مد، موسیقی و مهمان نوازی 

 به دست آورد

رشته  -موفقیت 
 های دانشگاهی

 ٩ آموزش

 توانند  بر اساس عرف ایران مهمانی افراد می
داشته باشند که از اقوام، دوستان، هایی 

 کنندها و همکارانشان دعوت می همکالسی

مردم مهمانی هایی به عنوان دوست، 
 همکالسی و همکار دارند.

 10 تفریح مهمانی
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 همکاران  و صیدی علی 570

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

مردم فقط می توانند در عروسی ها و جشن 
 های خانوادگی برقصند

دوستان، همکالسی ها و همکاران می 
کلوپ ها توانند در مهمانی ها و 

 برقصند

 رقص

در کنار اینها، رفتن به طبیعت در دیدار از 
 اقوام نیز رایج است

رفتن به کنسرت یا سینما یک فعالیت 
 معمول در اوقات فراغت است

فعالیت های أوقات 
 فراغت

به صورت مشابه، خرید آنالین را می توان در 
 کنار خرید معمولی استفاده کرد

ایران می توان در خرید از مضامین فرهنگی 
 و فروش کاال استفاده کرد

 خرید آنالین رایج تر می شود
نوجوانان از مد پیروی می کنند، مانند 

 هیپ هاپ

 روش های خرید

 پیروی از مد
 11 خرید

در ایران جوانان می توانند در جامعه همسر 
 انتخاب کنند

به طور مشابه، جوانان به صورت آنالین و 
های سنتی همسر پیدا می همچنین به روش 

 کنند

نوجوانان به عنوان دانش آموز 
دبیرستانی به جشن می رفتند و ازدواج 

 می کردند
افراد می توانند از طریق اینترنت همسر 

 خود را پیدا کنند

 -خواستگاری 
 قوانین عرفی

 12 هنجارهای ازدواج

جاذبه های گردشگری می توانند هم بین 
 مانند طبیعتالمللی و هم کشوری باشند 

 اماکن تاریخی و مذهبی

بسیاری از جاذبه های گردشگری 
 مجلل هستند و در غرب واقع شده اند

مقاصد  -تور 
 گردشگری

 1۳ مسافرت

سبک کالسیک و محلی در کنار سبک های 
 غربی قابل ارائه است

موسیقیدان های غربی و شرقی را می توان در 
 رویکرد جهانی بومی معرفی کرد.

موسیقی مورد عالقه پاپ، سبک های 
 راک و جاز هستند

اکثر نوازندگان و خوانندگان غربی 
 هستند.

 -کنسرت 
 موسقیدان ها

 14 موسیقی

انواع غذا ها در فرهنگ های مختلف را می 
توان در یک چهارچوب جهانی بومی ارائه 

 .کرد
به همین ترتیب، امروزه در ایران در مجالس 

غذایی  و جشن های خانوادگی، وعده های
 متنوعی ارائه می شود.

فست فودها و غذا های بین المللی بیشتر 
 ارائه می شوند.

غذا های متنوعی در یک مهمانی برای 
 افراد با طبع های متفاوت طبخ می شود.

انوع غذا ها و سالیق 
 غذایی

 15 عادت های غذایی

پردازد که معلمان  سوال دوم این پژوهش به بررسی این موضوع می
گیری هویتی )جهانی، محلی یا جهانی ایرانی زبان انگلیسی چه جهت 

سازی در آموزان انگلیسی در فرآیند هویت  بومی( را برای زبان
دهند. یافته های حاصل از پرسشنامه جهت یادگیری زبان ترجیح می

زان انگلیسی توسط معلمان را بر حسب تمایل گیری هویت زبان آمو
بیشتر به جهت گیری هویت جهانی، محلی یا جهانی بومی نشان می 

اجتماعی کتاب -دهد. این پرسشنامه انعکاسی از ارزش های فرهنگی
های وارداتی آموزش زبان انگلیسی مورد بررسی در این مطالعه است 

فرهنگ غرب یا به این معنی که موارد پرسشنامه یا بر اساس 
آمریکا، فرهنگ ایران و یا ترکیبی جهانی بومی از هر دو است. در 
نتیجه، اگر معلمان زبان انگلیسی در میان سؤاالت هر سه نوع 

بیشتری را « موافق»یا « کامالً موافق»گرایش هویت، گزینه های 
انتخاب کرده باشند، می توان گفت که آنها تمایل بیشتری به آن 

 یتی را برای زبان آموزان خود دارند. جهت گیری هو
 

 
 نمرات کل معلمان زبان انگلیسی در مورد پرسشنامه جهت گیری هویت زبان آموزان .6جدول

 معلمان مدرک تحصیلی هویت جهانی هویت بومی هویت جهانی بومی

 1 کارشناسی 5٩ ۳٩ ۳٨
 2 کارشناسی 6۳ 47 4٩
 ۳ کارشناسی ارشد 4٨ ۳0 ۳2
 4 کارشناسی 46 2٨ ۳۳
 5 کارشناسی ارشد 60 4٨ 51
 6 کارشناسی 54 2٩ ۳٨
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 571... زبان برای بومی جهانی هویت توسعه چهارچوب ارائه 
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 7 کارشناسی ارشد 62 41 4۳
 ٨ کارشناسی ارشد 5٩ ۳2 ۳7
 ٩ کارشناسی ارشد 47 ۳2 ۳0
 10 کارشناسی ارشد 5۳ 41 40
 11 کارشناسی ارشد 44 57 4٨
 12 کارشناسی ارشد ۳0 54 50
 1۳ کارشناسی 4۳ 4٩ 42
 14 کارشناسی 4٨ 56 51
 15 کارشناسی ارشد ۳٨ 5٩ 47
 16 کارشناسی 5٩ 61 4٩
 17 کارشناسی 54 4٨ 51
 1٨ کارشناسی ارشد 27 ۳2 4٨
 1٩ کارشناسی ارشد 5۳ 47 61
 20 کارشناسی ارشد 51 54 5٨
 21 کارشناسی ۳0 ۳2 5٨
 22 کارشناسی ارشد 47 42 6۳
 2۳ ارشدکارشناسی  45 ۳6 5۳
 24 کارشناسی ارشد 4٩ 51 60
 25 کارشناسی 52 44 62

 26 کارشناسی ارشد ۳٨ ۳0 4٨
 27 کارشناسی ارشد 42 47 5۳
 2٨ کارشناسی ارشد ۳٩ 40 5٨
 2٩ کارشناسی 4٩ 45 61
 ۳0 کارشناسی 50 ۳٩ 54

نشان داد که معلمان زبان انگلیسی عالقه بیشتری به  6نتایج جدول 
جهت گیری هویت جهانی بومی برای زبان آموزان زبان انگلیسی 

معلم جهت گیری هویت جهانی بومی را انتخاب کردند،  1۳دارند. 
که بیشترین جهت گیری هویتی انتخاب شده است. دومین جهت 

معلم آن را انتخاب  10که  گیری هویت مطلوب، هویت جهانی بود
کردند و جهت گیری هویت بومی کمترین انتخاب را بین معلمان 

 معلم آن را انتخاب کردند.  7داشت زیرا تنها 
 

 نتیجه گیری
اولین یافته اصلی مطالعه حاضر، ارائه یک چهارچوب توسعه هویت 

ی هاجهانی بومی برای زبان آموزان انگلیسی ایرانی بر اساس ارزش 
های درسی وارداتی زبان  شده در کتابفرهنگی تعبیه -اجتماعی

انگلیسی بود. چهارچوب توسعه هویت جهانی بومی ترکیبی از 
رعایت استاندارد های جهانی و رفتار مبتنی بر هنجار ها و ارزش 
های بومی است. رسیدن به چهارچوب جهانی بومی بدون حضور 

ی به عنوان یک زبان فرهنگ جهانی در یادگیری زبان انگلیس
خارجی در سیستم آموزش ایران ممکن نیست. این نکته با مطالعه 

(. بر 1٨در مورد پیشرفت در ارتباطات زبانی مطابقت دارد) 1بادا
اساس دیدگاه بادا، نیاز به سواد فرهنگی در آموزش زبان انگلیسی 

 یعمدتاً از این واقعیت ناشی می شود که بیشتر زبان آموزان در صورت

که در معرض ارزش های فرهنگی جامعه بومی زبانان انگلیسی قرار 
نگیرند به نظر در برقراری ارتباط با بومی زبانان انگلیسی با 
مشکالت قابل توجهی روبرو شوند. یافته های این تحقیق موافق با 
یافته های نوابخش است که توسعه ی پایدار اجتماعی را در گرو 

عاصر در جامعه بدون تعصب ورزی به تلفیقی از دیدگاه های م
به برخی از مزایای  2(. همچنین کیتائو12دیدگاه خاصی می بیند)

آموزش فرهنگ زبان هدف )انگلیسی( مانند ایجاد انگیزه در 
یادگیرنده برای مطالعه زبان دوم، آگاهی فرهنگی و یادگیری موثر 

سی (. نیاز به چهارچوب آموزش زبان انگلی1٩تر اشاره می کند)
( تایید می 2010جهانی بومی شده توسط عبداهلل زاده و بنی اسد )

شود. مطالعه آنها نشان داد هژمونی جهان انگلیسی به طور ضمنی از 
طریق کتاب های درسی وارداتی انگلیسی به ذهن زبان آموزان 
انگلیسی ایرانی تزریق می شود. تصویری که از آمریکا در کتب بین 

نگلیسی در ایران ارائه می شود در قالب یک المللی آموزش زبان ا
جامعه ایده آل است و هیچ گونه اشاره ای به جنبه های منفی آن 
جامعه نشده است. همچنین مطالعه ای در ایران توسط خطیب و 
عباسی طالبری برای فرضیه سازی مدل هویت فرهنگی زبان آموزان 

 ات فارسی، رسانهایرانی با شش مؤلفه )ملیت، دین، هنر، زبان و ادبی
و جهانی شدن( انجام شد و در راستای اهداف تحقیق کنونی قدم 

 برداشت. 
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

دومین یافته اصلی این مطالعه این بود که معلمان زبان انگلیسی جهت 
گیری هویت جهانی بومی را برای زبان آموزان انگلیسی ترجیح 

کند  ( همسو بود که بیان می20دادند. این یافته با مطالعه اسمیت )
برای یادگیری مؤثر تر انگلیسی نیازی به آمریکایی یا انگلیسی شدن 

معتقد است که  4بیشتر زبان آموزان انگلیسی نیست. همچنین، یانو
فرهنگ هدف باید همیشه با فرهنگ محلی در آموزش زبان مرتبط 

 (. 21باشد)
هدف از یادگیری یک زبان بین المللی انتقال فرهنگ و ارزش های 

این مطالعه نتیجه (. با این حال، 22افراد و ملل دیگر است ) خود به
بومی  هایگیرد که زبان انگلیسی دیگر لزوما متعلق به فرهنگ  می

برای برقراری  المللیعنوان یک زبان بین  زبانان نیست و انگلیسی به
ارتباط بین افراد بومی یا با افراد بومی و همچنین بین افرادی که آن 

 .شودوان زبان دوم یا خارجی به کار می برند استفاده می را به عن
 سپس، می توانیم استدالل کنیم که نیاز به یک چارچوب جهانی در

برای شرایط محلی و فرهنگی مختلف وجود  آموزش زبان انگلیسی
بنابراین، به منظور تحلیل نیازها، معلمان می توانند از یک  دارد.

محیط های فرهنگی متنوع استفاده  برنامه درسی جهانی بومی برای
بنابراین، برای قدم برداشتن به سمت رویکرد جهانی بومی ،  .کنند

فرهنگ بومی نیز باید در کنار فرهنگ جهانی و زبان هدف 
 (. 2۳)انگلیسی( در دوره های آموزش زبان انگلیسی گنجانده شود)

 تماممطالعه حاضر به زبان آموزان انگلیسی توصیه می کند که 
توجه خود را به صورت کامل به هنجارهای زبانی و فرهنگی 
انگلیسی در کشورهای بومی زبان انگلیسی معطوف ندارند و به 
هنجار های فرهنگی در کشور هایی که زبان انگلیسی را به عنوان 
یک زبان خارجی فرا میگیرند نیز توجه داشته باشند تا زبان 

ینده خود با سایر افراد غیر انگیسی را به صورت موثر در تعامالت آ
درک زبان آموزان از این نکته  .بومی زبان انگلیسی استفاده کنند

که استفاده از زبان انگلیسی تنها محدود به استفاده در کشورهای 
اصلی نیست، می تواند با قرار گرفتن کافی در معرض هنجارهای 

ده ازبانی و فرهنگی که در کشورهای مختلف در سراسر جهان استف
این مطالعه کاربردهایی برای ادغام ارزش های  .می شود، بهبود یابد

فرهنگی جهانی بومی )فرهنگ جهانی در کنار فرهنگ ایرانی 
ارزش  .اسالمی( در برنامه درسی دپارتمان های آموزش زبان دارد

های چند فرهنگی باید به عنوان یک جزء حیاتی در یادگیری و 
امه درسی گنجانده شود تا موجب رشد آموزش زبان انگلیسی در برن

توانایی ارتباطی و همچنین دیگر مهارت های زبان آموزان انگلیسی 
  .گردد

طراحان برنامه های درسی و مدیران آموزشی می توانند از اصول 
ذکر شده به عنوان مبنایی برای دستیابی به یک مدل فرهنگی 

 .نداستفاده کن اجتماعی جهانی بومی برای محیط های فرهنگی متنوع
مقاله حاضر از این جهت با سبک زندگی اسالمی مرتبط است که 
در کشور ایران با توجه به فرهنگ اسالمی ایرانی حاکم، مدل هویتی 
زبان آموزی جهانی بومی می تواند استانداردهای جهانی را بر اساس 
ارزش های اسالمی ایرانی برای زبان آموزان در نظر بگیرد تا هویتی 

زبان آموزان در فرآیند آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان  که
خارجی می سازند فقط بر مبنای ارزش های فرهنگی غربی نباشد. 

در فرایند استفاده از کتابهای وارداتی آموزش زبان انگلیسی می توان 
آگاهی نسبت به ارزش های فرهنگی غربی را گسترش داد اما نباید 

ایرانی خود غافل شد و ساخت هویت جدید  نسبت به هویت اسالمی
زبانی حتما باید بر مبنای توجه الزم به ارزش های فرهنگی اسالمی 
ایرانی باشد. مطالعه حاضر با توجه به ارائه چهارچوب اسالمی 
ایرانی از هویت جهانی بومی برای زبان آموزان انگلیسی ایرانی 

برد های پژوهشی نوین در این حوزه محسوب می شود که کار
آموزشی فرهنگی را در راستای توسعه سبک زندگی اسالمی را دارا 

 است. 
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