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  نقش فرهنگ در آموزش زبان خارجي

  *بيك تفرشي آتوسا رستم

 **احمد رمضاني واسوكالئي

  چكيده
هـاي    ارجي و كـاربرد متناسـب آن در بافـت   آموزش فرهنگ در يادگيري زبان خـ 

براي آموزش فرهنگ همراه . بلكه در مواردي گريزناپذير ،تنها مؤثر است مختلف نه
واقـع آمـوزش    در. توان در پيش گرفت  هاي گوناگوني را مي  با زبان خارجي روش

مد خواهد بود كه اتنها زماني كار ،خارج از بافت فرهنگي زبانِ هدف ،زبان خارجي
در . زمـان باشـد   زباني هم هاي فرهنگي جامعة  كم برخي از ويژگي با آموزش دست

تالش شده است تا با نگاهي به دو مفهوم زبان و فرهنـگ   سو، ، از يكاين پژوهش
براي نيل به اين هدف، مباحـث نظـري    .اين دو در آموزش زبان بررسي شود نقش
شـوند و    شـده مـرور مـي    امهـاي انجـ   شده در اين زمينه و برخـي از پـژوهش   ارائه
مباحـث مـرتبط بـا     ،ديگر  ازسوي. ندشو شدن بحث ارائه مي هايي براي روشن  مثال

در  .شـود  بررسي ميفرايند آموزش و يادگيري زبان و نيازهاي پژوهشي اين حيطه 
  . ها استفاده شده است  تحليلي براي مرور پژوهشـ  اين مقاله از روش توصيفي

  .، يادگيري، بافت، فرهنگ، آموزش زبان خارجيزبان :ها  واژه كليد
  
  مقدمه. 1

. شناسان بوده است  و زبان ،شناسان  باز مورد توجه فالسفه، جامعه زبان و فرهنگ از دير ةرابط
و زبان و فرهنـگ   ،منشأ زبان و رابطه ميان زبان و تفكر، تفكر و فرهنگ ةها دربار  زني  گمانه

                                                                                                 

   atus_art@yahoo.comاسي همگاني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيشن دكتراي زبان *
 ahmaderamezani@yahoo.com ريزي آموزشي ت علمي سازمان پژوهش و برنامهئعضو هي ،شناسي دكتراي زبان **

 29/1/1391: ، تاريخ پذيرش8/12/1390 :تاريخ دريافت



  نقش فرهنگ در آموزش زبان خارجي   16

  1391بهار و تابستان ، اول، شمارة دوازدهمسال ، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

 در ،هاي اخير  در سال. ستختلف علوم انساني از مباحث آشناهاي م  مندان حوزه  براي عالقه
گسترش تمركز بر امر آموزش در ابعاد نظري و عملي، اين مبحث قديمي در آموزش  ةنتيج 

مورد  صورت موازي زبان دوم يا خارجي نيز جا باز كرده است و اهميت آموزش اين دو به
توجه به آموزش زبان خارجي  ،در ايران .ها قرار گرفته است  گران اين حيطه پژوهش بررسي
افزوني داشته اسـت و در همـين راسـتا بسـياري از مؤسسـات       هاي اخير روند روز  در سال

 ايـن،  با وجود. آموزش زبان خارجي سعي دارند تا بهترين شيوه را براي آموزش ارائه دهند
انـد،    خارجي آموختهآموزاني كه در مدارس يا مؤسسات زبان   هنوز شاهد آن هستيم كه زبان

كنـون    داليل زيادي براي اين امـر تـا  . در بافت واقعي نيستندكارامد قادر به برقراري ارتباط 
آمـوزي در    امكانات و منابع مدرن زبـان  وكارامد آموزگاران  نبود، از قبيل است  شدهبررسي 

يكـي از   مـا ا. ها خارج از بحث حاضر اسـت   مدارس يا مؤسسات و غيره كه پرداختن به آن
آمـوزاني كـه در خـارج از بافـت      تواند به يادگيري بهتر زبان خارجي به زبان  عواملي كه مي

زبـاني  جامعـة  با فرهنـگ آن   آنانكردن  كنند كمك كند، آشنا زباني هدف زندگي مية جامع
مفاهيم ) descriptive-analytic( تحليلي ـ با استفاده از روش توصيفي ،در اين پژوهش. است
شده دربارة رابطـة ميـان ايـن دو مفهـوم و      هاي ارائه  يعني زبان و فرهنگ و نيز نظريه هدف
  .است شدهچنين تأثير آموزش فرهنگ بر آموزش زبان خارجي بررسي  هم
  
  تعريف مفاهيم ضروري. 2

زبان و فرهنگ مورد توجه بسياري در حوزة علوم انسـاني بـوده    ،تر اشاره شد كه پيش  چنان 
در ابتدا بـه برخـي    ،در اين بخش. ف گوناگوني از اين مفاهيم ارائه شده استاست و تعاري

  .شود  شده و نيز مفاهيم ضروري اشاره مي تعاريف شناخته
  

  زبان 1,2
انتقال عقايـد، احساسـات و   ) non-instinctive( غريزي زبان خاص انسان است و شيوة غير

 Sapir, 1921: 8 cited( اسـت  ختيـاري ااي از نمادهـاي    طريق توليد مجموعـه  ها از خواسته

Lyons, 1981: 3( .»  زبـان نظـام )system ( هـاي آوايـي اختيـاري    نشـانه )arbitrary vocal 

symbols (است كه ارتباط )communication (العمـل متقابـل   و عكس )interaction (  ميـان
را فـرا گرفتـه    )culture( كه نظام آن فرهنگ ،مردم داراي فرهنگ معين يا افراد ديگرية هم

زبـان نظـامي    .)Finocchiaro, 1964: 8 cited Brown, 1994: 4( »سـازد  پذير مي باشند، امكان
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 هـاي اجتمـاعي اسـت     وسيلة مشاركت گروه  هاي آوايي و   قراردادي متشكل از نشانه يا نماد
)Bloch & Trager, 1942: 5 cited Lyons, 1981(.    ا هـ  زبان نهادي اسـت كـه در آن، انسـان
ارتبـاط و   ديگـر   با يـك  )Hall, 1964: 158 cited Lyons, 1981( وسيلة نمادهاي قراردادي به

ديـديم    اي ديگر مي  كرديم دنيا را گونه  اگر به زبان متفاوتي صحبت مي .كنند تعامل برقرار مي
كنـد كـه بـه چـه       دهد و تعيين مـي   تفكر ما را شكل مي ةزبان شيو 1).ويتگنشتاين گلودوي(

  2).بنجامين لي وورف(زي فكر كنيم چي

  )foreign language( زبان خارجيو زبان اول، زبان دوم،  1,1,2
. گوينـد   كه اول فراگرفته شده است زبان اول مي را طور كلي زبان مادري هر فرد يا زباني به

د كه شو  زبان اول به زباني اطالق مي ،گيرد  زمان دو زبان را فرا مي در جوامعي كه كودك هم
 زبـان دوم  .)Richards et al., 1992: 140(دهد از آن اسـتفاده كنـد     تر ترجيح مي كودك بيش

 مثالً( ارتباطي يابزار چون هم اول يك كشور نيست وليزبان كه زبان مادري يا است   زباني
). ibid: 142-143(شود   طور گسترده در سطح جامعه استفاده مي به )در آموزش يا امور اداري

شود ولـي زبـان آمـوزش يـا زبـان        بان خارجي زباني است كه در مدرسه آموزش داده ميز
  .هاي انگليسي و فرانسه در ايران  ، مانند زبان)ibid(ارتباطي در آن كشور نيست 

  
  فرهنگ 2,2

اسـت كـه در آن وجـود پيـدا     ) context( فرهنـگ بـافتي  . كردن است فرهنگ شيوة زندگي«
فرهنـگ ماننـد چسـبي    . شـويم  كنيم، و با ديگران مرتبط مي س ميكنيم، ح فكر مي. كنيم مي

مركـز ملـي تـوانش    ). Brown, 1994: 163(» سـازد  است كه افراد جامعه را به هم مرتبط مي
  :كند  گونه تعريف مي  فرهنگ را اين )National Center for Cultural Competence(ي فرهنگ

نسان كه شامل افكار، ارتباطات، زبان، عادات، اي است از رفتار ا فرهنگ الگوي درهم تنيده
هـا، روابـط و     تعامل و نقششيوة ها، آداب احترام، تشريفات مذهبي،   باورها، رسوم، ارزش

رفتارهاي مورد انتظار از يك گروه نژادي، قومي، مذهبي يا اجتماعي؛ و توانايي انتقال موارد 
  .)Goode et al., 2000: 1( باشد  هاي بعدي مي الذكر به نسل فوق

همة افراد داراي فرهنگ هستند . باشد فرهنگ شيوة كلي زندگي يك گروه از جامعه مي«
كـدام بـر ديگـري     گو باشند و هيچ اند تا نيازهاي بشري را پاسخ آمده پديد ها  و همة فرهنگ
نخسـت  : تـوان درنظـر گرفـت     مي تعريفبراي فرهنگ دو ) Tang, 1998(» ارجحيت ندارد
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بـه   ،و دوم اسـت؛ )civilization( معنـاي تمـدن   و به) barbarism( تقابل با بربريتدر  كه آن
  ).Lyons, 1981: 301(شود  اطالق مي) knowledge of the world( دانش ما از جهان

هاي اصلي تشكيل و بيانِ معاني فرهنگي  شوند شيوه نمادهايي كه در گفتار يا نوشتار بيان مي
خـوردن،   هاي غذا هاي ديداري، شيوه انند لباس، تصاوير و نشانهاما عالئم ديگري م. هستند
سـازند   هاي مـادي ديگـر فرهنـگ را مـي      هاي ساختمان يا معماري و بسياري ويژگي  شكل

  ).66: 1376، گيدنز(

ها و هنجارهاي رفتاري از فرهنگي به فرهنـگ ديگـر متفـاوت      كه ارزش  با توجه به اين
فرد خـود را دارد كـه بـراي     به گي الگوهاي رفتاري منحصرتوان گفت كه هر فرهن است، مي

هاي فرهنگي انسـان،    رفتار   در ميان دگرگونيِ. هاي فرهنگي ديگر بيگانه است مردمي با زمينه
يكـي  . نامند هاي عام فرهنگي مي  ها را ويژگي هاي مشترك وجود دارند كه آن  گي برخي ويژ

هـاي عـام فرهنگـي      ابراين زبان را يكي از ويژگـي بن. هاي مشترك زبان است  از اين ويژگي
 cultural( دانـيم تضـادهاي فرهنگـي    كه مـي   طور  همان). 64 -  62: همان(آورند  شمار مي به

conflicts (باعث بروز شوك فرهنگي )culture shock/bump (شوند و تشابهات فرهنگي  مي
هـاي عـام     زبان را يكـي از ويژگـي   حال كه. شدن ارتباط و تعامل با ديگران تر منجر به آسان

  .پردازيم  فرهنگي بر شمرديم، به بررسي رابطة بين زبان و فرهنگ مي
  
  زبان و فرهنگ 3,2

واقع رابطة بين زبان و فرهنگ  شناسي زبان است كه در  شناسي مردم  هاي زبان  يكي از شاخه
البتـه  . كنـد  يمـ  ررسـي را در يـك جامعـه ب  ) و سـاختار خـانواده   ،هـا   ها، بـاور   سنت مثالً(

نگاري ارتباط نيـز مـرتبط     شناسي زبان و قوم  ها با جامعه  شناسي زبان در بعضي حيطه  مردم
در ايـن حيطـه نسـبيت     شده مطرح جمله نظريات از .)Richards et al., 1992: 17-18(است 
 را نگران معتقدند ديد مردم و دركشـان از جهـا   كه برخي از پژوهش سان بدين ؛است زباني

عنـوان    بـا غالبـاً   اين نظريه. كند شان تعيين مي  حدودي ساختار زبان مادري طور كامل يا تا به
، زيــرا ايــن دو شــود  شــناخته مــي) Sapir-Whorf hypothesis(» ســاپير و وورف فرضــية«

). ibid: 215( آن را مطرح كردند ،كردند شناسي زبان مطالعه مي دمشناس، كه در حوزة مر زبان
اي   گونـه  اين دو به. ن معتقد است زبان بخشي از فرهنگ و فرهنگ بخشي از زبان استبراو

فرهنـگ و زبـان    ،عبـارتي  بـه  ؛ديگـر جـدا كـرد    ها را از يـك   توان آن  اند كه نمي  درهم تنيده
و  ي اسـت ارتباط اي هگويد زبان هم وسيل  مي وي. )Brown, 1994: 165( ناشدني هستند جدا
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است فرهنگ آدمي بـدون   چنيناست و  ناپذيران بدون فرهنگ تصورزب .هم حامل فرهنگ
زبان و « :معتقد استنايدا . )Wei, 2005( فرهنگ خاص است ةواقع آين زبان خاص در. زبان

، )designative( اي  ي اشارهيگوييم معنا  چه در زبان مي  هر آن. فرهنگ دو نظام نمادين هستند
معنـايي ديگـر را نيـز     ، امـا ورت زباني معنـايي دارد هر ص. اجتماعي، صريح يا ضمني دارد

 ,Nida( تر از زبـان اسـت    كند كه به فرهنگ وابسته است و فرهنگ بسيار گسترده  تداعي مي

1998: 29 cited Jiang, 2000( .ًهـاي    اگر زباني واژه ،توان به اين نكته اشاره كرد كه  مي مثال
روابط خويشاوندي، انواع شتر، (اي خاص   حوزه زيادي براي ايجاد تمايزات دقيق معنايي در

وران آن زبان اهميت  است كه آن تمايزات براي گويش امر دهندة اين نشان ،دارد...) برف و 
 ؛نقـش بسـزايي دارد  ) linguistic classification(بندي زبـاني   فرهنگ در طبقه. دارد خاصي

هـا از يـك واژه اسـتفاده      هـا و حيـوان    براي اشاره به اعضاي بدن انسـان  ،در انگليسي ،مثالً
چنـين در   فرهنـگ هـم  . شـود  كه در اسپانيا از دو كلمة جداگانه استفاده مي   حالي در. شود مي

 در اسپانيا نماد شجاعت و پيروزي بر قـدرت غيـر  » بازي گاو«. كند تداعي معناها دخالت مي
خـردي   ست گاوباز انسان كـم كه در كشوري ديگر ممكن ا   حالي رود، در شمار مي عقالني به

يـا در   .)Lado, 1986: 52-62(انـدازد   خاطر سرگرمي به خطـر مـي   باشد كه جانش را تنها به
  .كشوري مثل هندوستان براي گاو تقدس و حرمت قائل شوند
است و نـه  ) overlap( پوشي النكاگر نيز معتقد است كه رابطة زبان و فرهنگ از نوع هم

بايـد توجـه داشـت كـه     . كه يكي زيرمجموعة ديگري نيست  اينيعني ). inclusion( شمول
از « .انـد  زبـاني  هاي فرهنـگ غيـر   بعضي از جنبه نيز فرهنگي و هاي زبان غير بعضي از جنبه

 از فرهنگي زبان توانايي ذاتي انسان جهت انجـام حركـات توليـدي آوايـي و     هاي غير جنبه
هـاي   از جنبـه . توان نام برد را مي) cognition( دهي و انتقال تفكر زباني او شكل   توانايي غير

هنگـام   افراد بـه ) zone/personal territory ( توان محدودة شخصي زباني فرهنگ نيز مي غير
رابطة بين زبان و فرهنگ  .)Langacker, 1994: 30-31( »كردن با ديگران را ذكر كرد صحبت

  .استنشان داده شده  1 ةو رابطة اين دو با تفكر در انگار
  
  
  
  

  )ibid: 26(رابطة بين زبان و فرهنگ و رابطة اين دو با تفكر  .1 ةانگار
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هاي متناسب و ايجاد يك ارتباط بين فرهنگي صحيح،  كارگيري زبان در گفتمان  الزمة به
از  وران زبـان  ، گـويش در هـر فرهنـگ  «. باشـد  هاي فرهنگي مي  ها و فراپيام  بودن به پيام آشنا

صدا، سرعت و مكث و بلندي خاصي براي گفتمان كالمي خود اسـتفاده   آهنگ، زير و بمي
هاي   هاي فرهنگي در استفاده از آهنگ صدا و ساير روش  تفاوت). 43: 1375تانن، (» كنند مي

نيز مواردي هستند كه بايستي ) بلندي صدا، اشارات، حالت صورت و ژست گرفتن(ابزاري 
هاي   و جانب ادب را گرفتن در فرهنگ) politeness( ادب ،بر آن عالوه. در نظر گرفته شوند
يك زن كانادايي كه بـه انگلسـتان مسـافرت كـرده بـود مرتـب        ،مثالً ؛كند مختلف فرق مي

او در رستوران شلوغي سر ميزي نشسـته   ،، ازجملهشود كرد كه به او توهين مي احساس مي
آيـا  «يـا  » م؟ييد سر ميز شـما بنشـين  ده اجازه مي«كه بگويند   واردي بدون اين  بود و زوج تازه

او احساس كرد كـه   ،در آن لحظه. ، سر ميزي كه او نشسته بود، نشستند»جاي كسي نيست؟
اما در برخوردهاي بعدي فهميد كه نظام ادب متفـاوتي در فرهنـگ   . به او توهين شده است
  ).همان(انگليسي حاكم است 

) cultural priorities( فرهنگـي  و ترجيحـات ) cultural values( هـاي فرهنگـي   ارزش«
و شيوة گفتـاري نيـز بـروز    ) communicative styles( هاي ارتباطي  صورت تفاوت سبك  به
است يا به نظـر   چنيننظر من  به« تواند بگويد مي هركس ،مريكاييا، در فرهنگ ؛ مثالًكند مي
) cultural scripts( ولي در فرهنگ ژاپني بيان چنين هنجارهـاي فرهنگـي  . »نيست چنين من

) cultural grammar( هر زباني دستور فرهنگي. )Wierzbicka, 1994: 69-72( پسنديده نيست
هاي مختلـف    ها در زبان  ها و نمود آن  مخصوص به خود دارد كه قابليت انتقال به ساير فرهنگ

  .)ibid: 83(» پذير است  امكان
 هـاي مـا از يـك بافـت ارتبـاطي      كه انگاشـت  توان نتيجه گرفت مي ،هاي باال  با توجه به مثال

)communicative context (    حقيقــت در. حاصـل رابطــة تعـاملي بــين زبـان و فرهنــگ اسـت 
  .)ibid: 27(» سازند ور بافت ارتباطي را مي در گويش) mental representations( هاي ذهني تداعي«

  
  
  
  
  

  )ibid( تشكيل بافت ارتباطينحوة هاي ذهني و  تداعي. 2انگارة 
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  :معتقد است اسكات
تر  ديگر بيش ها از ادبيات يك آن مردم دارند، درك فرهنگي مشابه كشورهايي كه ادبياتدر 

آمـوزان بـا فرهنـگ     بـراي زبـان   ’مرگ‘ انگليسي با موضوع ي، درك شعرمثالً. خواهد بود
  .)Scott, 1965: 297-298( تر است  ها آسان اسالمي نسبت به ژاپني

در زمينـة ترجمـه و   . اسـت   بر اين است كـه ادبيـات داراي بـار فرهنگـي غنـي      اعتقاد زيرا
مـثالً  . ارزش فرهنگـي درنظـر گرفتـه شـود      ارزش زبـاني و هـم    يابي نيز بايستي هم  معادل
 »football«جاي  را به »cricket«كلمة ، Xبراي قابل فهم بودن در فرهنگ  ،توان وقت نمي هيچ
 .يكت و جنجال بازي فوتبال از لحاظ فرهنگي ناسازگارندآرامش بازي كر. كار برد  به

  
  آموزي  آموزش فرهنگ و زبان. 3

نـاميم، بلكـه     چـه مـا فرهنـگ مـي     از آن است تنها بخشي زبان نه ،تر اشاره شد كه پيش  چنان 
محتواي فرهنگي كليد آموزش و يـادگيري   درك ،واقع در. باشد  فرهنگ نيز مي ةكنند منعكس

كـه بـه     تسلط كامـل پيـدا كننـد مگـر ايـن      يتوانند به زبان  آموزان نمي  زبان. تموفق زبان اس
 نيـز تسـلط داشـته باشـند     شـود  مـي  زبـان اسـتفاده   ها از آن در آن كه اي هاي فرهنگي بافت

)National Standards in Foreign Language Education Project, 1996: 27(. 
 American Council on Teachers of( هـاي خـارجي   مريكـايي معلمـان زبـان   انجمن ا

Foreign Languages/ ACTFL( را در سال  21 قرن در استانداردهاي يادگيري زبان خارجي
 ننويسـان و مسـئوال   و برنامـه  آموزگـاران ارچوب فعاليـت  هچ ،در آن ،كهمنتشر كرد  1996

و  جاي دارد هاارددر مركز اين استاند ارتباط: آموزش با اشاره به پنج نكته تعيين شده است
. و نوشتن تقويـت شـود   ،ارتباط بايد در چهار صورت گفتار، شنيدار، خواندن ايجاد توانايي

 رابطـه . ارتبـاط بـدون فرهنـگ ميسـر نيسـت      ،درواقـع  ؛داردنيـز اهميـت زيـادي    فرهنگ 
)connection (هـاي ديگـر و     خارجي با رشـته    كند كه الزم است زبان  بر اين نكته تأكيد مي

خواهـد بـود كـه در     مـؤثر يادگيري زبـان زمـاني    .هاي مختلف نيز رابطه داشته باشد  هشاخ
 نيززبان هدف با زبان مادري  مقايسة. ادبيات، سياست، پژوهش، هنر و غيره نيز كاوش كند

واقع يادگيري زباني ديگر به درك بهتر زبان مادري و فرهنگ  كند و در مي به يادگيري كمك
كـه رابطـه بـا     سان بدين ،نيز از ديگر عوامل است )community( جتماعا. كند  فرد كمك مي

تواند به يادگيري كمـك كنـد، ماننـد دعـوت       هدف مي هاي مختلف زبانِ  افرادي از اجتماع
  3.فردي از آن جامعه به كالس يا رفتن به رستوران يا ارتباط با جوامع از طريق اينترنت
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  .شود  اشاره مي با اين موضوع مرتبط هاي  اي از پژوهش  در زير به مجموعه
 بـارة دررا اي از مطالعـات    مجموعه »هاي پيشرفته در زمينة فراگيري زبان مركز پژوهش«

فرهنـگ   آموزش ةهايي در زمين  پژوهش دادن انجام. است دادهفرهنگ و يادگيري زبان انجام 
و فرهنـگ، پـژوهش   كـارگيري زبـان    هاي زبان، راهبردهايي براي يـادگيري و بـه    در كالس

بـوده   ايـن مطالعـات   جمله اهـداف  آموزان از تأثير مواد آموزشي روي يادگيري دانشدربارة 
 مسـئوالن هـاي    سال گذشته همواره از دغدغه 50هرچند كه تلفيق زبان و فرهنگ در . است

به تحقـق   1990 ةهاي زبان ده  طور عملي در كالس امر آموزش زبان بوده است، اين امر به
شـيوة  دربـارة  جمله مسائلي كه ايـن افـراد بـا آن درگيرنـد شـك و بالتكليفـي        از. وستنپي

 ،ترتيـب   ايـن   بـه . آموزش زبان بوده است ةگنجاندن و ادغام آموزش فرهنگ در طرح برنام
اهداف ديگر اين پژوهش شامل درك و كشف بـاور معلمـان دربـارة فرهنـگ و يـادگيري      

ها و بررسي ايجـاد حساسـيت بينـافرهنگي در      دريس آنبين باور معلمان و ت ةفرهنگ، رابط
گيـري    اهـداف و انـدازه   ايـن  بـراي نيـل بـه   . هاي آموزش زبان خارجي بوده اسـت   كالس

تهيـه   آن را) Hammer & Bennett, 1998( حساسيت بينافرهنگي از آزموني كه همر و بنـت 
 Intercultural Development(» بينــافرهنگي توســعة ةنامــ  پرســش«، بــه نــام نــدبودكــرده 

Inventory/ IDI(، الگوي حساسيت بينافرهنگي بنت«نامه بر مبناي   اين پرسش. شد استفاده «
صـورت تـدريجي    حساسيت بينافرهنگي به ،بنت ةاساس فرضي  بر. تهيه شده است) 1986(

انكار به حالت تـدافعي، سـپس    ةيك فرد از مرحل ،در آن ،كه شود، به اين ترتيب كسب مي
به پذيرش، سـازگاري  ) مدارانه  پرستانه يا قوم  نژاد(هاي فرهنگي   دادن تفاوت اهميت جلوه  بي

ايـن آزمـون روي   ). گرايي قـومي   نسبي(رسد   شدن با فرهنگ مي پارچه و سپس ادغام و يك
 1999 -  1998و  1998 -  1997هاي تحصيلي   آموز دبيرستاني و دانشجو طي سال  دانش 353

هـاي آمـوزش زبـان خـارجي،       هدف پژوهش بررسي آزمـون در كـالس   .انجام شده است
آوردن اطالعات تشخيصـي   فراهمتر،  هاي بيش هاي خام براي انجام پژوهش  آوري داده  جمع

گـران   پژوهش. آموزان و دانشجويان بوده است  بينافرهنگي دانش ةتوسعدربارة  انبراي معلم
فرهنگـي    بينا ةند كه اين ابزار براي ارزيابي توسعهاي كمي به اين نتيجه رسيد  با بررسي داده

آمـوزان و دانشـجويان     چنين دريافتند كه چگونه دانش هم. بسيار مناسب و قابل اعتماد است
  4.كنند  هاي بينافرهنگي بيان مي درك خود را نسبت به تفاوت

زبـاني  توانش  ةكنند پذيري تعيين  معتقد است ميزان فرهنگ) Schumann, 1978( شومان
طـور كـه    همان ،واقع در. پذيري توانش زباني ناكامل است  آموزان است و بدون فرهنگ  زبان
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شناسـان از   شناسـان و مـردم   زبـان «رسـد   نظر مـي  كند، به  اشاره مي) Krasner, 1999( كراسنر
 ةكننـد  ها و كاربردهـاي يـك زبـانِ خـاص مـنعكس       ها پيش فهميده بودند كه صورت  مدت
تـوانش زبـاني   . شـود   اي است كـه آن زبـان در آن صـحبت مـي      هنگي جامعههاي فر  ارزش

 تومـالين  .»آموزان به آن زبان تسلط كامل پيدا كننـد كـافي نيسـت     كه زبان  تنهايي براي اين به
)Tomalin, 2008( هـاي فرهنگـي،     گويد آموزش فرهنـگ بايـد دانـش فرهنگـي، ارزش      مي

  .را شامل شود هاي فرهنگي رفتارهاي فرهنگي و مهارت
همراه با تـوانش   )intercultural competence( توانش بينافرهنگيبايرام نيز معتقد است 

 intercultural( توانش ارتباطي بينـافرهنگي  ةدهند شناختي زبان و كالمي شكل زباني، جامعه

communicative competence (دارنـد آموزاني كه توانش ارتبـاطي بينـافرهنگي     زبان .است 
هاي ديگـر را بـا    مناسب از زبان، دانشِ فرهنگ ةشان براي استفاد  از طريق توانايي ،توانند  مي

 .)Byram, 1997: 71-73(توانش زباني خود پيوند دهند 
 ؛آموزان دچـار محـدوديت فرهنگـي هسـتند     اكثر دانش« كه است اين باور هم بر ريورز

 »اسـت  كـرده گ خانـه تعيـين و مشـخص    فرهن راها   گذاري آن ارزش نظامديگر،   عبارت به
)Rivers, 1968: 285( .توانـد بـه     هاي فرهنگي هـر زبـاني مـي    توضيح جنبه« ،ترتيب  نيا  به

هـا و    هاي هر زباني را با مكـان  ها و فرم  آموزان كمك كند تا صداهاي انتزاعي، صورت دانش
آمـوزان   نگ عالقة دانـش مطالعة فره« ،در ضمن .)Chastain, 1971: 298( »افراد تطابق دهند

  .)Cooke, 1970: 83( »كند را به مردمان آن فرهنگ زياد مي
براي يادگيري يك زبان خارجي شخص بايد به آن زبـان   ديگو مي )Tang, 1998( تانگ

خواهد به زباني صحبت كند بايد مثل مردم آن زبان  اگر شخصي مي. صحبت كند و بنويسد
در تفهـيم و  (ها صحبت كنـد    تواند مثل آن ت است كه ميكه تنها در اين صور فكر كند، چرا

اگـر  . شـود  هويت يك فـرد در ذهـن او پيـاده مـي    ). تفاهم عمالً هيچ مشكلي نداشته باشد
بايد مثل مـردم  ) هويت فرانسوي پيدا كند(خواهد به فرانسوي صحبت كند  شخص مثالً مي

. نـگ مـردم فرانسـه آشـنا باشـد     كه با فره  اهل فرانسه فكر كند و اين ممكن نيست مگر اين
فرهنگ زبـان اسـت و زبـان روح كشـوري اسـت كـه بـه آن زبـان         : توان گفت بنابراين مي
  .كنند صحبت مي

اند كه يادگيري  عنوان زبان خارجي بر اين عقيده متخصصان امر آموزش زبان انگليسي به
مطالعة  و نيست) ماتآرايي آواها و كل  آواها، كلمات، واج(زبان تنها يادگيري صورت زباني 

عبـارت   بـه  ؛چگونگي اداي جمالت تنها عنصر الزم جهت ارتباط زباني مؤثر و كامل نيست
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هـا    كنند بـراي يـادگيري زبـان آن    ديگر، يادگيري فرهنگ افرادي كه به آن زبان صحبت مي
  .)Scott, 1965: 292( ضروري است

ش فرهنـگ بـر آمـوزش زبـان     تـأثير آمـوز  «اي با عنـوان    در مقاله( )Tsou, 2005( تسو
عنـوان زبـان    بـه (سطح مقدماتي زبان انگليسـي   اندارد كه بسياري از معلم  بيان مي» خارجي
فرهنـگ زبـان هـدف را در     آمـوزش  كـه چگونـه   انـد  لهئدر تايوان نگران اين مس) خارجي
هنگ دليل آگاهي اندك اين معلمان از فر تر به اين نگراني بيش. هاي آموزشي بگنجانند  كالس

 ايـن   بـه . استيك شيوة مناسب و مواد درسي و منابع مناسب  نبودمورد نظر، كمبود وقت، 
در . رسد براي تشويق معلمان به اين امر بايد راهنماي مناسب تهيـه شـود    نظر مي به ،ترتيب 

طي يك ترم  ،براي آموزش فرهنگ در دو كالس آموزش زبان سطح مقدماتي ،اين پژوهش
نتـايج نشـان   . محور اسـتفاده شـد   شناسي و روش آموزش فعاليت مردم از تركيب ،آموزشي
هاي آموزش زبـان، تسـلط و مهـارت ايـن       با تلفيق و گنجاندن فرهنگ در كالس ،دادند كه

  .گيري بهبود يافت طور چشم آموزان به زبان
نيز بسياري از  دوم فرهنگ در آموزش و يادگيري زباندر كتاب  )Hinkel, 1999( هينكل

 ،در اين كتاب. كند  مي ارائه آموزان را  زبان دوم و زبان انر معلمدگذار فرهنگ  هاي تأثير هجنب
 عـين  در ،گفتن، انتقال معنا و نوشتن به زبان دوم و ر يادگيري تعامل، سخندبه تأثير فرهنگ 

وران آن  خصـوص و گـويش    نماندن از الگوهاي فرهنگي اجتماعي يك زبان بـه  خارج ،حال 
رابطـة   بـارة كه در كند را نيز معرفي مي هايي  هينكل پژوهش چنين هم .اره شده استزبان اش

همـه نشـان از    ،نهايت در ،هاي ديگر انجام شده است كه  متقابل بين زبان و فرهنگ در رشته
  .اهميت و تأثير فرهنگ در آموزش زبان دارند

ا خـارجي و تلفيـق   نيز به نقش فرهنگ در آموزش زبان دوم ي )Idrees, 2007( ايدريس
آمـوزش  . كه بايد فرهنگ آمـوزش داده شـود   استمعتقد ، او واقع در. اين دو پرداخته است

و بايد با برخي از عناصـر فرهنگـي زبـان     فرق داردفرهنگ با آموزش دستور زبان يا لغات 
كارهاي متفاوتي وجود دارد كه با توجـه   براي آموزش فرهنگ راه .هدف ادغام و تلفيق شود

  .ها انتخاب شود  ترين آن  شرايط مناسببه 
اي كاربردي و از  با استفاده از يك رويكرد مقايسه) Farnia & Raja, 2009( فرنيا و راجا

مريكايي در ابراز تشـكر  اهاي رفتاري دو فرهنگ ايراني و   ها و تفاوت  طريق بررسي شباهت
 ،شان فارسي است  ه زبان مادريك ،ايراني 20ها  آزمودني. اند به بررسي نقش فرهنگ پرداخته

هـا در    هاي مربوط به ايرانـي   داده. شان انگليسي است، بودند  كه زبان مادري ،مريكاييا 20و 
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از يـك   هـا،  آوري داده بـراي جمـع  . آوري شـده اسـت    مريكا جمـع اها در   مريكايياايران و 
دهنـدگان    پاسـخ . اسـتفاده شـد  ) كـالم (كردن يك مـتن   پاسخ باز در قالب كامل ةنام پرسش

چه را خودشان در آن موقعيت واقعي  خواندند و بعد آن  شده را مي بايست موقعيت مطرح  مي
هايي را در برخورد بـا افـراد     نامه موقعيت پرسش. آوردند در جاي خالي بنويسند  به زبان مي

از اين  نتايج حاكي. داشت دربر ،و دوست ،كالسي هممانند استاد،  ،سطح هم سطح و غير هم
تشـكر، قـدرداني، احساسـات مثبـت، عـذرخواهي و       ابرازبود كه ميان اين دو گروه از نظر 

تـر از تشـكر و    هـا بـيش    مريكاييا. خورد  اي به چشم مي  تدابير زيركانه تفاوت قابل مالحظه
تـر از احساسـات مثبـت و عـذرخواهي و تـدابير       ها بـيش   كنند و ايراني  قدرداني استفاده مي

مريكايي تعامل ا ةاگر يك ايراني بخواهد در جامع ،مشخص است كه ،ترتيب  اين  به. هزيركان
ها را بياموزد بلكه بايد بر الگوهاي ارتباطي جامعه در   تنها بايد زبان آن نه ،درست برقرار كند

  .هاي مختلف نيز تسلط داشته باشد  موقعيت
هـاي فرهنـگ در     جنبهكتاب  در) Arabski & Wojtaszek, 2011( تازچ آرابسكي و ووي

بـه ايـن نكتـه     )دوم آموزش و يادگيري زبـان  ( فراگيري زبان دوم و يادگيري زبان خارجي
 حـوزة  گـران  پـژوهش  نظـر يـادگيري زبـان    ، موضـوع هاي اخير  در سال ،كنند كه  اشاره مي

موزي آ  نها بر اين اعتقادند كه زبا  آن. است  را به خود جلب كرده) SLA(فراگيري زبان دوم 
ــ   تـر فرهنگـي    نقش بافـت وسـيع   ،در آن ،شناختي كه روانـ  فرايندي است ماهيتاً اجتماعي

هـاي مربـوط بـه      مالحظـات نظـري و داده   ،در اين كتـاب  .اجتماعي را نبايد به حاشيه راند
ايجـاد   از قبيـل  آمـوزي و موضـوعاتي    آموزش فرهنـگ و زبـان  دربارة هاي تجربي   پژوهش

عنــوان زبــان ميــانجي در ارتبــاط  بينــافرهنگي، نقــش زبــان انگليســي بــه تــوانش ارتبــاطي
فراگيـري زبـان دوم، و    ةهـاي حيطـ    پردازي بينافرهنگي، و جايگاه عوامل فرهنگي در نظريه

. انـد   هـا توصـيف شـده     تعليم آموزگاران با هدف كمك به رشد ايـن مجموعـه از پـژوهش   
و احتـرام   ،نفسي، ادب مانند زمان، شكسته ،چنين مفاهيم و ساختارهاي مرتبط با فرهنگ هم

هـا در صـورت و     سـازي و تـأثير آن    در مفهـوم  يهـاي فرهنگـ   تفـاوت  بر شود و  مطرح مي
  .است شدهابزارهاي يك زبان تأكيد 

اهميت آموزش فرهنـگ  «خود با عنوان  ةنام پايان در) Thanasoulas, 2001( تاناسوالس
به تأثير آموزش فرهنـگ در آمـوزش زبـان خـارجي     » هاي آموزش زبان خارجي  در كالس

  .است كرده پردازد و دليل اهميت اين امر و نحوة آموزش آن را بررسي  مي
كند كـه    ذكر مي» نقش فرهنگ در آموزش زبان دوم« ةدر مقال) Scovel, 1994( اسكاول
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بر ايـن   عالوه. زبان دوم تأثيرگذارندهاي زباني در يادگيري  هاي درون زباني و جهاني تعميم
  .كند تبيين مي ي زبان دوم راوي در اين مقاله تأثير فرهنگ در يادگير

تـأثير اجتمـاعي و   : آموزش زبان خارجي و فرهنـگ «در مقالة  )Buttjes, 1990( بوتيس
رسـد هـم زبـان و هـم فرهنـگ در        نظر مي كند كه به  به اين نكته اشاره مي ،»اهميت سياسي

توان انتظار داشت   روشن است كه نمي. دنكن  شود نقش ايفا مي  چه زبان خارجي ناميده مي  آن
صورت خودكار طي فراينـد آمـوزش زبـان صـورت گيـرد، بلكـه بايـد         آموزش فرهنگ به

شـود كشـف    هايي كه در اين زمينه انجـام مـي    كارهاي مناسب آن طي پژوهش و بررسي راه
هـا يـا     فرهنگ را محـدود بـه نكـات الزم بـراي حـل تمـرين      نبايد آموزش  ،واقع در. گردد

آمـوز    زبان ،براي توضيح آن ،درس اصلي در نظر گرفت و يا ةزمين پسصورت مطالبي در   به
اي باشد كه   چون زاويه بلكه آموزش فرهنگ بايد هم. را به مطالعات و كتب ديگر ارجاع داد

  .اي ديگر ديد  گونه به ،احل يادگيريمر ةدر هم ،هاي زبان را  جنبه ةآن هم دروناز 
فرهنـگ  «با عنـوان   ،اي  در مقاله نيز )Peterson, & Coltrane, 2003( پيترسون و كولترين
كيـد  أگذار فرهنگ و اهميت آن در آموزش زبـان دوم ت   ثيرأبه نقش ت ،»در آموزش زبان دوم

كـردن افـراد،    مناسـب خطـاب   ةآموزان بايد از مسائلي چون شيو  زبانمعتقدند  آنان .كنند  مي
بايـد بداننـد كـه    . آگـاه باشـند   ديگـر آداب و  مخالفتتشكر، درخواست، اعالم موافقت يا 

ديگـر   يها مناسب است، ممكن است در زبان  الگوهاي رفتاري و لحن كالمي كه در زبان آن
صورت ضمني و در حين  آموزش فرهنگ به ،در بسياري موارد. متفاوت داشته باشد يتعبير

كـردن   بـراي آگـاه  . افتد  آموزان بايد ياد بگيرند اتفاق مي هاي زباني كه دانش موزش صورتآ
تواند آن ويژگـي   معلم مي ،يابند هاي فرهنگي كه در زبان انعكاس مي آموزان از ويژگي دانش
حـين   در ،مـثالً . صورت صريح و در قالب موضوعاتي براي بحث در كالس مطرح كند را به

در  youدر فارسـي و   »شـما «و  »تو« هايبه تفاوت استفاده از ضمير ،مايرض كاربردتدريس 
اطالعـات   Scott, 1965: 292.(5(بودن در انگليسي اشاره كنـد   انگليسي و يا به آداب مؤدب

 ةگـذاري و قصـاوتي دربـار    اي كـه ارزش  گونه داوري ارائه شوند به  فرهنگي بايد بدون پيش
  .شود صورت نگيرد در كالس زبان ارائه ميفرهنگ بومي آن فرد و فرهنگي كه 

توان اشاره كرد كه معتقـد    نيز مي) Kramsch, 1993( به پژوهش كرامش ،در همين راستا
توانند خـود   آموزان مي  به فرهنگ سوم در كالس درس است، فرهنگي خنثي كه در آن زبان

 .فرهنگ خويش و فرهنگ زبان خارجي بپردازنددربارة به كشف و تأمل 
دانش  ها آن زبان وران گويش هاي  فرهنگ ازآموزان   هاي ديگر، زبان  زبان ةطريق مطالع  زا
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توانند كـامالً بـه دانـش زبـاني مسـلط        نميآموزان   دانش ،واقع در ؛آورند  دست مي به و دركي
 يابنـد شـود نيـز تسـلط      كه آن زبان در آن صحبت مي اي كه به بافت فرهنگي  شوند مگر اين

)National Standards in Foreign Language Education Project, 1996: 27(.  
هاي  مهم در كالس يزبان و يادگيري گوياي اين است كه فرهنگ عنصر ةتغييرات نظري

 هـاي سـيلي    واقع تغييراتي در گفته كه در ،تومالين و استمپلسكي ةبه گفت. آموزش زبان است
)Seelye, 1988( تـوان در نظـر     براي آموزش فرهنـگ مـي   شرح زير به هفت هدف ،اند  داده

  :)Tomalin & Stempleski, 1993: 7-8( گرفت
رفتارهـاي   داراي مـردم  ةآمـوزان بـراي درك ايـن حقيقـت كـه همـ       كمك به دانش. 1
 .اند فرهنگي ةشد شرطي
مانند سن، جنسيت،  ،كه متغيرهاي اجتماعي   امر آموزان براي درك اين  كمك به دانش. 2
 .گذارند  گفتن و رفتار مردم تأثير مي سخن ةبر شيو ،اجتماعي و محل زندگي ةطبق

هاي   رفتارهاي مرسوم و عرف در موقعيت يافتن از آگاهيآموزان براي  كمك به دانش. 3
 ؛در فرهنگ هدف خاص
كلمـات و   فرهنگـي  مفـاهيم  ةشـان دربـار    آموزان براي افزايش آگاهي كمك به دانش. 4

 ؛فعبارات در زبان هد
 ةهـايي دربـار   توانايي ارزيـابي و تصـحيح تعمـيم    ةآموزان براي توسع كمك به دانش. 5

 ؛فرهنگ هدف با توجه به شواهد موافق
اطالعـات   دهـي  هـاي الزم بـراي سـازمان    مهارت ةآموزان براي توسع كمك به دانش. 6

 ؛مربوط به فرهنگ هدف
هنـگ هـدف و تقويـت    فردربـارة  آمـوزان   دانـش  ةكنجكاوي هوشـمندان  برانگيختن. 7

  .مردمان آن فرهنگ بادلي  احساس هم
بـا  ) Sercu et al., 2005( در نقد كتاب ليـز سـركو و همكـاران    )Voltmer, 2007( ولتمر

اسـت   المللـي  تحقيقـي بـين  : نويسـد  مـي  زبان خارجي و توانش بينـافرهنگي  انمعلمعنوان 
بينافرهنگي آموزش زبان دارند  وجه ةزبان خارجي چه احساسي دربار انكه معلم  باره اين   در

، از 2001اي در سال   مقايسهـ  كمي يدر پژوهش ،ايشان. اند  چه تدبيري انديشيده  آن ةو دربار
 ،بلژيك، بلغارستان، لهستان، مكزيك، يونان، اسپانيا(معلم زبان خارجي در هفت كشور  424

نتايج نشـان داد كـه هـدف    . تندها پرداخ  نامه به گردآوري داده با استفاده از پرسش) و سوئد
ها براي استفاده از زبـان    آموزان و تواناساختن آن  زبان خارجي ايجاد انگيزه در دانش انمعلم
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. تر بر تدريس زبان خارجي است و نه فرهنگ ها بيش  به همين دليل تأكيد آن. خارجي است
زش فرهنگ هدف مواجه با كمبود وقت براي استفاده از منابع مناسب با هدف آمو ،نتيجه در
 چنـدان  هـدف  كه بـا فرهنـگ   كنند بيان ميغالباً  انرسد كه معلم  نظر مي به ،دركل. شوند  مي

نسبت آموزان  واكنش زبان ،در كشورهاي مختلف انمعلم نظر اساس ، برالبته. دارندنآشنايي 
خـارجي،   آموزان نسبت به زبـان   در بلغارستان دانش ،مثالً. است به آموزش فرهنگ متفاوت

. گونـه نيسـت   در اسـپانيا ايـن   كه   درحالي مردمانش و فرهنگشان بسيار گرايش مثبت دارند،
از ميزان وقت و دفعـاتي كـه بـراي آمـوزش فرهنـگ ترسـيم        انواقع تصويري كه معلم در

بـين  امـا   ،بخش است شده رضايت تصوير ارائه ،طور ميانگين به. اند بسيار پيچيده است  كرده
عالقه دارند مسائل بينافرهنگي را نيـز در   اني كهمعلم. است لف تفاوت زيادكشورهاي مخت

قدر چ دانند كه براي اين كار بايد از چه روشي استفاده كنند،  نمي ،واقع در ،كالس مطرح كنند
بـه همـين   . آموزش خواهد گذاشتدر كه اين امر چه تأثيري  نهايت اين وقت بگذارند و در

د كه از رويكرد ادغامي براي تدريس زبان و فرهنگ در كنار هم دهن اغلب ترجيح مي ،علت
 اناغلـب معلمـ  . ترديـد دارنـد   استفاده كنند ولي در عمل نسبت بـه اسـتفاده از ايـن روش   

بـر  تري  نظر خودشان مناسب است يا خود تسلط بيش  كنند كه به  موضوعاتي را انتخاب مي
سد كه توانش فرهنگـي نيـز بايـد يكـي از اهـداف      ر  نظر مي به ،نهايت در بنابراين، .دارند   آن

  .آموزش زبان خارجي باشد
نفـر از دانشـجويان    180 هايي شامل آزمودني روي بر در پژوهشي ،)1996(دارابي قانع 

فرهنگي متن، پيش  نكاتبه بررسي ميزان تأثير ارائه و تبيين  ،كارشناسي و كارشناسي ارشد
وي ابتدا بـا برگـزاري آزمـون    . آموزان پرداخته است  انميزان درك زبدر  ،متن اصلي ارائةاز 

و  ،)intermediate( ، متوسـط )elementary( ها را به سه سطح مقـدماتي  آن )TOFEL( تافل
و سپس افراد هر سطح را به دو گروه آزمايش و شـاهد تقسـيم كـرده    ) advanced( پيشرفته
وضيح داده شد و گروه كنتـرل از  هاي آزمايشي نكات فرهنگي راجع به متن ت  به گروه. است

اطالعات فرهنگي تنها در سطوح متوسط گروه  ةوي نتيجه گرفت كه ارائ. آن محروم شدند
  .ها در متون زبان مقصد شد آزمايش منجر به افزايش درك آن

  
  كارهاي آموزشي براي تدريس زبان و فرهنگ راه. 4

در  ،ولـي . اي جديد نيسـت   لهئبحث آموزش فرهنگ در زبان دوم مس ،كه مشاهده شد چنان 
 هـاي محلـي و غـذا     هاي محلي، آهنـگ   تعطيالت، لباس ةبه چند درس دربار ،تر موارد بيش
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تري از   اگر ابعاد وسيع ستا مفيد بسيار كه اشاره به اين موضوعات   حالي در ؛شود  مي محدود
دورنمـاي زبـاني    آموزان در كسب  فرهنگ در كنار اين مطالب آموزش داده نشوند، به دانش

ويـژه اگـر هـدف آمـوزش زبـان تواناسـاختن        بـه . شود  تر كمك چنداني نمي  اجتماعي غني
واقعيت اين است كه دانـش  . هدف باشد ةآموزان براي حضور در بافت فرهنگي جامع  زبان
اقع همان توانش ارتبـاطي  و كه درـ  به چه كسي و چگونه گفته شود ،كه چه چيزي، كجا  اين

هاي زباني يا آگاهي از چند موقعيت اجتمـاعي    بسيار فراتر از يادگيري صورت ـ زبان است
ها و اهداف فرهنگي بايد با دقـت در    فعاليت. )Peterson & Coltrane, 2003(است محدود 

دست نيستند نيز به  ها يك  بايد در درك اين واقعيت كه فرهنگ .درسي گنجانده شوند ةبرنام
هاي   كارهاي پيشنهادي براي آموزش فرهنگ در كالس برخي از راه .آموزان كمك كرد دانش

  :شوند  آموزش زبان در ذيل ارائه مي
اسـتفاده از منـابع    :)authentic materials( درسـت استفاده از مواد آموزشي معتبـر و  

كنـد تـا     آمـوزان كمـك مـي    كنند به زبان  اي كه به آن زبان صحبت مي  جامعه فرهنگ واقعي
هـاي    منابعي چـون فـيلم، گـزارش وضـع هـوا، برنامـه       ؛داشته باشند معتبررهنگي تجارب ف

هـا در رسـتوران و     هـا، منـوي غـذا     ها و مجالت و روزنامه  ها، عكس  سايت تلويزيوني، وب
  .بروشورهاي مسافرتي

 ها آن ةهدف و مقايس هاي زبانِِ  المثل  ضرب دربارةبحث  :)proverbs( المثل ضربارائة 
  .هاي زبان مادري  المثل  با ضرب

در  ،كـه  گذاشته شـود موقعيتي به نمايش  ،مثالً :)role play ايفاي نقش،( نمايشاجراي 
  .شود  ايجاد مي يتفاهم   دليل تفاوت فرهنگي سوء به ،آن

آوردن اشيايي كه بار فرهنگي دارند به كالس  :)culture capsules( هاي فرهنگي  كپسول
 .ها  آن ةث و پرسش و پاسخ دربارها و بح  يا تصاوير آن
در  :)students as culture resources( آمـوزان در مقـام منـابع فرهنگـي      دانشمعرفي 

صورت امكان فردي كه زبان هدف زبان مادري اوست و در آن جامعه بزرگ شده است به 
ـ آموزان   تر تبادل دانش بيش ،در كشورهاي ديگر. معرفي شود كالس درس زان آمـو   ا دانـش ب

 .شود  راحتي فراهم نمي شود ولي در ايران اين امكان معموالً به  مهاجر ديده مي
رفـتن   ،در صـورت امكـان   :)ethnographic studies(   علمـي اقـوام و نژادهـا    ةمطالع

تواند بسـيار    مي اين امر. هاي مختلف  هدف و مصاحبه با افراد در زمينه ةآموزان به جامع  زبان
 .دگذار باش  تأثير
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زبـان   مختلـف فرهنگـي   هـاي  هآوردن متوني در زمينـ  فراهم :)literature( ادبيات مرتبط
 .آشنا شوند بهترفرهنگ  آموزان با آن ها دانش  با خواندن آن تا هدف

  .كند  رو مي هب آموزان را با زبان و مسائل فرهنگي رو  زمان دانش فيلم هم :پخش فيلم
هـاي آمـوزش زبـان      طالعـات فرهنگـي در كـالس   ا ةنيز براي ارائ) Chastain( چستين

   :پيشنهاد داده است شرح زير بههايي را   روش
كند،  نمي تمركز ي خاصمعلم از قبل روي موضوع :)culture aside( فرهنگ در حاشيه
  .دهد كند دربارة آن توضيح مي ميفرهنگي در كالس برخورد  يبلكه هرگاه با موضوع

 زنـدگي  امـور  هـايي از  معلم گوشـه  :)slice-of-life technique( از زندگي روش برش
طور خالصه و خيلي كوتاه بـا حـداكثر پيـام در      كند و به در زبان دوم انتخاب مي روزمره را

 .كند  ميها را بازگو  تفاوت ،كالس بهتقويم  ، با آوردنمثالً. دهد كالس توضيح مي
كـه در آن   ،آمـوزان  به دانش وتاهك يمتن ارائة :)culture assimilation( همگوني فرهنگي
 سؤاالت چندجوابي دربارة آن آن، در پايان ،و فرهنگي وجود دارد اي هدرك اشتباهي از نكت

 كند مي را بررسي ها معلم اين پاسخ. ندده ها پاسخ مي به آن آموزان دانش كه آمده است، نكته
 .شود بحث مي هاي نادرست  پاسخدربارة و 

را در  هـدف  زبـان  در فرهنگـي  اي همعلـم پديـد   :)culture capsule( كپسول فرهنگي
 اش دربـاره  آموزان آن را با زبان مادري خود مقايسه كـرده و   دهد و زبان كالس توضيح مي

 .كنند بحث مي
اي از چند بستة فرهنگي را در كالس  معلم مجموعه :)culture cluster( فرهنگي ةخوش

 .پردازند دربارة آن ميآموزان به بحث  دهد و دانش  توضيح مي
صـورت   آموزان يك كار فرهنگي جدي را به دانش :)minidrama( نمايش كوتاهاجراي 

 .كنند نمايش كمدي در كالس اجرا مي
 عملـي و  آموزش فرهنگ به روش پاسخ :)audio-motor unit( واحد شنيداري حركتي

آمـوزان   كه در آن دانش آموزگار )T.P.R. /Total Physical Response( فيزيكي به دستورات
 .دهند را انجام مي معلم دستورات

هاي  و واكنش ي فرهنگي مردمآموزان الگوها دانش :)critical incident( رويداد انتقادي
 .دهند ها نظر مي  بينند و دربارة ارزش آن در مقابل مشكالت فرهنگي را مي آنان

 نـد ا اهي را كه داراي پيام فرهنگـي بسيار كوتهاي  متن  معلم :)micrologue( گفتار كوتاه
 .خواند آموزان مي  براي دانش
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 فرهنگي باشد اي هكه در آن نكت ونياجرا و به نمايش درآوردن كارت :)cartoon( كارتون
)Chastain, 1988: 309-312(. 

هـا،    آموزان و فرهنگ هـدف را در انتخـاب سـبك    دانش چنين بايستي فرهنگ معلم هم
اي   البته آموزش فرهنگ چندان كـار سـاده  . آموزشي درنظر داشته باشد ها و رفتارهاي  روش

مطلـوب را   ةيـابي بـه نتيجـ    توانـد دسـت    به برخي نكات ظريف نيز مي يتوجه بينيست و 
ساني را تجربه  فرهنگ يك آموزان معموالً دانش ، چونتانگ معتقد است ،مثالً. مخدوش كند

در . شـود  ها وارد مـي   فرهنگي به آن يشوند شوك  اند، وقتي با فرهنگ جديدي آشنا مي كرده
. اين صورت، معلم نبايستي طوري برخورد كند كـه فرهنـگ جديـد بهتـر يـا بـدتر اسـت       

كـردن نكـات فرهنگـي پيچيـده،      هنگام ساده ،چنين بايد معلم را متوجه اين نكته كرد كه هم
آمـوزان    را براي دانش ممكن است با تأكيد زياد روي نكات ناآشنا و متفاوت آن فرهنگ، آن

  .عجيب و نامأنوس جلوه دهد
  

  گيري نتيجه. 5
پوشي زبان  واقع همنزديك اين دو مفهوم و در ةي رابطبررسي تعاريف زبان و فرهنگ گويا

اي كـه پـرورش     گونه به. كند  اين واقعيت در آموزش زبان نيز خودنمايي مي. و فرهنگ است
زباني هدف باشند ممكن نخواهد بـود   ةمل صحيح در جامعآموزاني توانا كه قادر به تعا  زبان

اي است   چگونگي آموزش فرهنگ خود مقوله. زمان فرهنگ هدف آموزش هم ةمگر در ساي
توان انتظار داشـت كـه آمـوزش      ني دارد و نمياهاي نظري و ميداني فراو  كه نياز به پژوهش

اسـت كـه طراحـان مطالـب      مسـلم . طور خودكار در كنار آموزش زبان رخ دهد فرهنگ به
آمـوزان   تـر، دانـش   با افزودن نكات فرهنگي بيش ،توانند مي) syllabus designers( آموزشي
تهيـة  . هـاي ارتبـاطي تشـويق كننـد      مند به يادگيري زبان را جهت كاربرد آن در بافت عالقه

ي و دادن فرهنگ جامعة زبان خارج تصاوير، متون و نوارهاي صوتي و تصويري براي نشان
ـ    مقايسة آن با فرهنگ جامعة زبان بـومي در قالـب مهـارت    جملـه   زبـاني از  ةهـاي چهارگان

  .كارهاي پيشنهادي براي آموزش فرهنگ است راه
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 .هاي فارسي از نويسندگان است  مثال .5
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