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  مقدمه
شـواهد  . ر خالل آموزش زبان، موضوع جديدي نيستلزوم تلفيق فرهنگ و تدريس آن د

ذهني بسـياري   ةهاي متمادي دغدغ ه اين موضوع براي سالكي از آن است كو قرائن موجود حا
اثـر تـدريس فرهنـگ     ةهشتاد قرن بيستم، محققان به مطالع  ةاز ده. ستااز انديشمندان بوده و 

لي دو ديدگاه مختلف آموزشي در رابطه بـا  كبه طور . هاي بيگانه پرداختند پاي تدريس زبان پابه
افـزايش تعـداد گويشـوران دو     منظـور  بهه كگروهي معتقدند : تدريس زبان خارجي وجود دارد

فرهنگي  -هاي اجتماعي ها و ارزش هنجارزبان خارجي بايد با  كزبانه و دو فرهنگه، تدريس ي
ه كـ گـروه ديگـر بـر ايـن باورنـد      همراه باشد، امـا  ) گويشوران اصلي آن زبان(زباني   آن جامعه
زبان خارجي بايد مستقل از مليـت و بافـت فرهنگـي گويشـوران اصـلي آن زبـان        كآموزش ي

امروزه تدريس زبـان بـه   . باشد؛ زيرا هدف از آموزش، تربيت افراد دو زبانه است نه دو فرهنگه
ن تغييـر رويـه از   نـد و ايـ  ك هاي آموزشي ايفا مـي  بينافرهنگي، نقش بسيار مهمي در برنامه ةشيو

افزايش سطح آگـاهي محققـان    ةنندكم با فرهنگ، بازگوأتدريس صرف زبان به تدريس زبان تو
ـ  ـديگـ كگ از يـان و فرهنـذير بودن زبـناپ كيكدر رابطه با تف سـازي   زوم آمـاده ـر و همچنـين ل

 مـين بـه ه . براي برقراري ارتباط در جهان چندفرهنگي رو به گسترش امروز اسـت   آموزان زبان
ان ـس زبـ ـهمزمـان بـا تدريـ    ،ش حاضر نيز به موضوع اهميت تدريس فرهنگـور، پژوهـنظـم

تصوير  به متفاوت يها دگاهيد با توجه به ه در اين زمينه وجود دارد راكهايي  چالش پردازد و مي
هـدف از  ) الـف : انـد از  عبـارت ، شـود  يآنها پرداختـه مـ   بهدر اين تحقيق ه ك يموارد. شدك مي

ه ـچـ ) جدام اسـت؟  كـ فرهنـگ   كيـ  ةدهند يلكتش هاي مؤلفه) ب رهنگ چيست؟ـف سـتدري
فرهنگ خودي چـه نقشـي را    ،هايي از فرهنگ بيگانه بايد آموزش داده شود و در اين ميان جنبه

ـ كـ شـود   پرداخته مي اي در اين تحقيق به بررسي عوامل بازدارنده ،اين بر ند؟ عالوهك ايفا مي ه ه ب
  .زنند ن از تدريس فرهنگ سر باز ميآن مدرسان زبا ةواسط

  تحقيقة پيشين
از  يس زبان خـارج ينقش فرهنگ در تدر بارةبه بعد، بحث در يالديهفتاد م ةل دهياز اوا

اگرچـه   ،بوده اسـت  يخارج يها زبان انان محققان و مدرسيمطرح در م يلكجمله موضوعات 
امروزه بـا گذشـت   . رده استك ريين موضوع در هر دوره تغيمتفاوت ا يها جنبه يز بر روكتمر
 يو چگـونگ  يـي ن موضوع، هنوز هم بحـث در مـورد چرا  يم قرن از مطرح شدن ايبه ن كينزد
ـ ا يبـا مـرور اجمـال   . ز استيبرانگ چالش ي، بحثيمطالب آموزش يس فرهنگ و محتوايتدر ن ي
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 يسـ شنا شرفت جامعهيهفتاد، همراه با پ ةشصت و ده ةه در اواخر دهكتوان گفت  يچند دهه م
 يفرهنگـ  ة، جنبـ يشدن بحث توانش ارتبـاط  ن با مطرحيو همچن يزبان -يداريشن روشزبان و 

 ةرشـت  كيـ عنـوان   س فرهنـگ بـه  يه تدركبود  يا هشتاد دوره ةده .تر شد آموزش زبان برجسته
شناسـي بـود، تـا     زبـان  يـة بر پا يطور اساس بهه كزبان  يمطرح شد و نظام آموزش يمستقل علم

يـد  كتـدريس تأ  زمينـة  و محققان بر پيوند تنگاتنگ بين زبـان و فرهنـگ در   ردكحدودي تغيير 
تورهـاي فرهنگـي   كبرجسـتگي عوامـل و فا   ةدر نتيجـ  ،نود ةدر ده. )9، 2006ريزاگر، ( داشتند

به سمت محتوا صورت  لكش درهم آميخته با بحث آموزش زبان، تغير نگرشي اساسي از سوي
از آن را ـآغـ  ـةه نقطـ كـ بسط يافـت   »ويشور بينافرهنگيگ«در اين دوره مفاهيمي مانند . گرفت

 دربـارة ي ـــ سـب آگاه كبـه همـين دليـل    . اجتمـاعي دانسـت   -توان مفهوم توانش فرهنگي مي
ها از  سب توانش بينافرهنگي و همچنين تدريس اين تفاوتك ،عبارتي هاي فرهنگي يا به تفاوت

 ةدر ادامـ . )86، 2007، ريزاگر(بود  اهميت خاصي برخوردار طريق زبان مقصد، در اين دوره از
دراوايـل قـرن    (Byram)توان اثر الگوي بينافرهنگي ارائه شـده از سـوي بـايرام     اين مسير، نمي

. دهـد  يل مـي كهـاي خـارجي را تشـ    تدريس زبان ةه امروزه پايكم را ناديده گرفت كبيست و ي
هـاي فرهنگـي    تقابل كدره توان كاي است  لي اين الگو، پرورش گويشوران بينافرهنگيكهدف 

منظـر   كهـا داشـته باشـند و بتواننـد از يـ      ها و تفـاوت  ديگر و بر پايه شباهتكرا در رابطه با ي
الرسـن  (موقعيـت خـود در زمـان رويـارويي و مواجهـه بـا فرهنـگ بيگانـه بنگرنـد           بيروني به
بـان خـارجي   ز كه تدريس يكثر محققان پذيرفتند كاين تغييرات، ا  ةدر نتيج. )528 كاوسترمار

 ،Lazar الزار(دار و فرهنگ بنيـاد صـورت پـذيرد     بايد از طريق تدريس مطالب و مفاهيم معني
گرفتـه و مطـرح    از جمله مطالعات صـورت .اند مخالف پندار، اگرچه گروهي با اين )Cruz روزك

؛ Byram ؛ بـايرام  Alptekin ينكـ آلپتو  ينكـ آلپت( :ردكـ موارد زير اشاره  توان به در اين زمينه مي
 يكـ  ك؛ مـ Baker ركـ اران؛ بيكـ ؛ بـايرام و هم Hinkel لك؛ هنCortazzi & Jin ورتازي و جينك

Mckey؛ بنت Bennett اران؛ باتمنكو هم Bateman روزتك؛ Crozet؛ هو Ho و غيره.(  

  بحث و بررسي
  بين زبان و فرهنگ ةرابط

ريفي از فرهنـگ ارائـه   بين زبان و فرهنگ، در ابتدا تع ةبهتر است پيش از پرداختن به رابط
 پيترسـون . ار دشواري خواهد بودكامروز، تعريف اين واژه  ةدر دنياي پيچيد طورمسلم، به. دهيم

Peterson  ه بيشـتر تعـاريف موجـود در رابطـه بـا فرهنـگ، بـر روي موقعيـت         كـ معتقد است
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ننـد،  ك يجامعه قلمداد م كه مردم، فرهنگ يكدر اغلب موارد آنچه را . ز استكجغرافيايي متمر
ايـن اليـه فرهنگـي شـامل زبـان، نـوع غـذا،        . فرهنگ خاص است كدرحقيقت قشر سطحي ي

اما در قشرهاي زيرين اين پوسته، مواردي ماننـد  . معماري، طرز لباس پوشيدن و امثال آن است
ايـن  . نـيم ك نمـي  كه ما آنها را دركها و نظاير آن وجود دارد  بيني ها، عقايد، باورها، جهان ارزش

البتـه  . )29پيترسـون  ( ييمهاي سطحي شاهد آنها ه ما در اليهكرد زيربناي آن چيزهايي است موا
Goodenough آف گودن. اند شناسان تعاريف مختلفي از فرهنگ ارائه داده شناسان و مردم جامعه

 

فرد بايد از آنها مطلع باشد يـا آنهـا را    كه يكداند  جامعه را شامل تمام مواردي مي كفرهنگ ي
لي مطلوب و مورد انتظـار  كمورد نظر به ش ةعنوان عضوي از جامع ه بتواند بهكباشد  ور داشتهبا

هـايي   ها و راه روش -1«: ندك گونه تعريف مي فرهنگ را اين كوي محتواي ي. ندكجامعه عمل 
جهـان   كعنـوان يـ   نند تـا بـه آن بـه   ك ه مردم تجربيات خود از جهان واقعي را سازماندهي ميك

ه افراد تجربيـات خـود از ايـن جهـان     كهايي  روش -2. ها، ساختار ببخشند ز صورتپديداري ا
نند تا آن را به عنـوان نظـامي از روابـط علـت و معلـولي سـاختار       ك پديداري را سازماندهي مي

نند تا آن را بـر  ك ه افراد تجربيات خود از اين جهان را سازماندهي ميكهايي  روش -3. ببخشند
ه افراد تجربيات كهايي  روش -4. رزشي و احساسي خود ساختار ببخشنداساس سلسه مراتب ا

نند تـا از آن  ك به انجام رساندن امور مختلف در اين جهان سازماندهي مي بارةدر را پيشين خود
  . )167آف  گودن( »هاي مشابه بهره ببرند در آينده و در مواجهه با نمونه

  :نندك گونه تعريف مي ينارانش فرهنگ را اكو هم Liddicoat وتك ليدي
 كها، قراردادهـا، آداب و سـنن، رفتارهـا و سـب     فرهنگ نظامي پيچيده از مفاهيم، نگرش«

 ةهمچنـين فرهنـگ دربرگيرنـد   . دهنـد  ل مـي كگروه فرهنگي را ش كه يكزندگي افرادي است 
ن اراكـ وت و همكـ  ليدي( »اند ردهكه آنها خلق و ايجاد كمصنوعات توليد شده و نهادهايي است 

45.(  
اين نگـرش ريشـه در گسـترش و    . نندك روش زندگي تلقي مي ةگروهي فرهنگ را به مثاب

ايـن  . شناسي بعد از جنگ جهاني دوم دارد شناسي و جامعه پيشرفت علوم اجتماعي بويژه  مردم
Chastain چاســتين(نامنــد  مــي behavior culture نــوع از فرهنــگ را فرهنــگ رفتــاري

؛ 303  
گـروه ديگـر    ).Pulverness ورنـس  ؛ پـول Tomalin, & Stempleski 6 يكپلسـ  تومالين و اسـتم 

ه از آن كـ نند ك جامعه اطالق مي كتوليدات و مصنوعات برجسته افراد ي اصطالح فرهنگ را به
 ، فرهنـگ فرمـال و صـوري   )Durant 22 دورانـت ( High culture تحت عنوان فرهنگ متعـالي 

Formal culture )سكبرو Brooks 39 (يافته دست رهنگو فAchievement culture  ) چاسـتين 
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تـاريخ،    ةايـن فرهنـگ دربرگيرنـد   . برنـد  نيز نام مـي ) ورنس ؛ پول6يكپلس ؛ تومالين و استم303
جامعـه   كه افراد يـ كهاي ارزشمند ديگري است  جغرافي، ادبيات، هنر، ورزش، اقتصاد و نمونه

ـ  در اغلب تعـاريف سـاده   .ندبال خود مي اند و از اين بابت به به آن دست يافته فرهنـگ،    ةانگاران
تـوان بـا قاطعيـت     مي هكاگرچه . شود نمي ،فرهنگي  مؤلفه كبه عنوان ي ،اهميت زبان توجهي به

تـوان   ه نميكاربرد و ساختار زبان مرتبط است، بدين معني كه فرهنگ با تمام سطوح كرد كبيان 
صـورت   بـه تـوان   مـي اين موضـوع را   .هيچ سطحي از زبان را مستقل از فرهنگ درنظر گرفت

  .)9ارانش كوت و همك ليدي( شيدكبه تصوير ) 1لكش( كشماتي

  

  نقاط توليدي بين فرهنگ و زبان: 1ل كش

بيشـتر رنـگ و بـوي     هـا  موضـوع  ه برخي از ايـن كشويم  متوجه مي) 1(ل كبا توجه به ش
در ايـن پيوسـتار،   . ندخاص زباني تمايل دار هاي موضوع يسوفرهنگي دارند و برخي بيشتر به 

 شـود بـه   مربـوط مـي   موضـوع اين . دانش عمومي فرد از جهان، دورترين فاصله را با زبان دارد
بـاالترين سـطح    هـا،  گونـه . رد جهـان هسـتي  كاركـ دانش فرهنگي فرد در رابطـه بـا چگـونگي    

ـ   ها گونهاين . دهند يل ميكساختارهاي زباني را تش آن  ةهـاي فرهنگـي دربـار    دريافـت  ةبـه منزل
آن . شود، خواه گفتاري خواه نوشتاري، انواع متفاوتي دارنـد  متن مناسب تلقي مي كه يكچيزي 
بافـت   كن اسـت در يـ  كـ شود مم بافت فرهنگي يا زباني خوب محسوب مي كه در يكچيزي 

هـاي   هنجـار اربردي بـه  كهاي هنجار .فرهنگي يا زباني ديگر از چنين موقعيتي برخوردار نباشد
ورد مربـوط  ـــ ايـن م . (politeness)ويژه موارد مربوط به ادب  به ،شود ن گفته مياستفاده از زبا
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. بافـت فرهنگـي خـاص    كالم در يـ كـ هـاي ارزشـيابي    شود به آگاهي فرد در مـورد روش  مي
چـه مطلبـي   ه كـ انـد و بيـانگر آننـد     المهكم كهاي مختلف ي بخشنشي وابسته به ك يهنجارها
 موضـوع آخرين سطح و . رود المي ميكات انتظار چه نوع تر است و از فرد در اين لحظ مناسب

. شـود  ها، مفاهيم و روابط درون زبـاني مـي  پندارمورد نظر در اين پيوستار مربوط به رمزگذاري 
مناسـب و امثـال آن در ايـن     ةي مناسب، فاصـل كهاي زباني، تماس فيزي كبراي نمونه انواع سب

ديگر كبه ي امالًكدر حقيقت زبان و فرهنگ  .)9ارانش كوت و همك ليدي(گيرند  بخش جاي مي
نـار ديگـري فراگرفتـه    كدر  كديگر مجزا نيستند و هر يـ كاند و اين دو به هيچ وجه از ي وابسته

 ميشـل و ميلـز  (نـد  ك يگـري فـراهم مـي   دزمينه را براي گسترش  كبه بيان ديگر، هر ي. شود مي
235.(  

  بين فرهنگ و برقراري ارتباط ةرابط
ند چـه  ك ، زيرا فرهنگ نه تنها مشخص مياند هكس كري ارتباط دو روي يفرهنگ و برقرا

ه افراد چگونـه  كند ك ه تعيين ميكند، بلكچه چيزي و چگونه صحبت  ةسي، درباركسي با چه ك
فرهنگ  ،بيان ديگر به. نندكنند و تحت چه شرايطي پيام خود را منتقل كپيام خود را رمزگذاري 

هـاي مختلـف بـا     زبـان  ه افـرادي بـا  كزماني ). Abisamra سامرا ياب(پايه و اساس ارتباط است 
ي كمشتر كآنها در گيرد، زيرا ارتباط بينافرهنگي صورت مي كي ،نندك ديگر ارتباط برقرار ميكي

هـاي   زمينـه  ديگر، پـس كـ اين افراد در زمان برقراري ارتبـاط بـا ي  . از جهان اطراف خود ندارند
تنها محدود بـه سـطوح    ،ارتباط هكاين بدان معناست . نندك ار ميكفرهنگي و ارزشي خود را آش

. اجتماعي نيـز هسـت   -هايي از سطوح فرهنگي هـجنب ةدـه دربرگيرنكبل ،شود شناختي نمي زبان
ه فـرد فاقـد دانـش فرهنگـي     كـ زبان بيگانه در شرايطي  كبيان ديگر، فصاحت و رواني در ي به

پس اگر بپـذيريم  ). 148 فنر( تباط موفق نيستار كبرقراري ي ةنندك هيچ وجه تضمين باشد، به
افراد آن جامعه اسـت،   كهاي مشتر رود، بازتاب ارزش ار ميك خاص به ةجامع كه در يكزباني 
زبـان را   كه افراد يـ كهنگامي . اصلي تدريس زبان است ةمؤلف ،ه فرهنگكپذيريم  آن مي پيامد

عبـارت ديگـر، در    به. گيرند را نيز فرا ميناپذيري فرهنگ آن زبان  اجتنابر طو به ،گيرند فرا مي
با در نظـر  . شود هايي از فرهنگ بيگانه نيز منتقل مي زبان بيگانه، ناگزير جنبه كهنگام تدريس ي

 كمـ كآمـوزان   زبـان  به ،ه مواد آموزشي فرهنگ بنيادكتوان اظهار داشت  گرفتن اين موضوع مي
دگي واقعـي، از قـوانين اجتمـاعي فرهنـگ     منظور موفق بودن در شرايط مختلف زن ند تا بهك مي

بافـت   كاربرد زبـان، نيازمنـد در  كـ قـوانين اجتمـاعي   . مقصد، در فراگيري زبـان بهـره بگيرنـد   
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آمـوزان ايـن    ه هدف از آموزش زبانك يياز آنجا. رود ار ميك ه زبان در آن بهكاي است  اجتماعي
نند و اين كيگر افراد ارتباط برقرار محيط واقعي فرهنگ بيگانه با د كه افراد بتوانند در يكاست 

ه تـدريس  كرسد  به نظر مي بنابراينارجاعات فرهنگي آن جامعه زباني است،  كامر مستلزم در
  . )روز، هوك( فرهنگ همراه با آموزش زبان امري ضروري است

  اهداف تدريس فرهنگ
نش از جملـه تـوا   ،يل شـده اسـت  كهـاي زيـادي تشـ    زبان خارجي از مؤلفه كيادگيري ي

يـا چنـد    كيـ  دستوري، توانش ارتباطي، مهارت زباني و همچنين تغييـر در نگـرش نسـبت بـه    
نـيم، در  كه اگر هدف آموزش را رشد و پيشرفت فـردي تلقـي   كند ك بيان مي فنر. فرهنگ ديگر

ه كـ آموز خواهد بود  ردن فرصتي براي زبانكزبان بيگانه، مهيا كاين صورت هدف از تدريس ي
ه فرهنگ كدانش، آگاهي و توانش ارتباطي فرهنگي خود بيفزايد تا حدي  ند بهآن بتوا ةواسط به

گـاهي   ،البته اين سه اصطالح. )142فنر ( ندك كخوبي در بيگانه را نيز همانند فرهنگ خودي به
ا ـــ ح آنهـبه اختصـار بـه توضيـ    بخشهمين منظور در اين  به. شوند ديگر خلط ميكاوقات با ي

  .پردازيم مي
آن چـارچوب الزم بـراي    ةواسـط  ه بهكدانش فرهنگي اطالعاتي است : رهنگيدانش ف) 1

ــ كدر ــراهم كي ــه ف ــگ بيگان ــي  فرهن ــايرام، (شــود  م توملينســون و ماســوهارا ). 1989،120ب
Tomlinson, B. & Musuhara شمارند برمي گونه هاي دانش فرهنگي را اين ويژگي:  

  .شود د ديگري ارائه مييعني توسط فر: دانش خارجي و بيروني است كي) الف
  .شود يعني توسط تجربيات خود فرد تغيير داده نمي: غير پويا است) ب
  .است ،نندك لمات ادا ميكيعني قابل تقليل به آنچه : توليدي است) ج
  . اي است ليشهك) د
ودي و فرهنـگ بيگانـه صـورت    ـدانش موجود از فرهنگ خـ  ةبر پاي: آگاهي فرهنگي) 2

  :نندك گونه تعريف مي ي آگاهي فرهنگي را اينكپلنس استمتومالين و . گيرد مي
اربرد كـ  زمينـة فشارهاي ناشي از رفتارهاي تحميلـي فرهنگـي در    حساس بودن نسبت به«

اين آگاهي فرهنگي شامل اطالع و آگـاهي  ). 5 يكپلنس تومالين و استم( »زبان و برقراري ارتباط
هـاي   ديـدگاه  و توانـايي ارائـه و توضـيح   از رفتارهاي تحميلي فرهنگ خود و فرهنـگ بيگانـه   

  .فرهنگ خودي است
فـرد   ه بـه كـ رد كتوان ميزاني از دانش و مهارت تعريف  توانش را مي :توانش فرهنگي) 3
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 Common European Framework of reference سـي اي اف (دهـد   انجام عملي را مي ةاجاز

for languages
نگـرش،  : شـمارد  بـه شـرح زيـر برمـي    توانش فرهنگي را  ةبايرام پنج مؤلف). 9  

موضـوع و   كشـف يـ  كديگر، مهارت كردن مسائل با يكدانش، مهارت تعبير و تفسير و مرتبط 
  .)9، 2000بايرام، ( ، آگاهي فرهنگي انتقادييهمياربرقراري ارتباط وايجاد 

از ديد بعضي از محققان، توانش فرهنگي يا به عبارت ديگر دانش مربـوط بـه قراردادهـا،    
 كيادگيري ي ناپذير جداييشور ديگر، بدون ترديد جزء ك كهاي معنايي ي ايد، باورها و نظامعق

بعضي از معـاني   كه توانش دستوري تنها با دركارانش معتقدند كبايرام و هم. زبان بيگانه است
نيـاز   ه پيشكتوان گفت  مي به طور خالصه). 4 ارانكبايرام و هم( شود امل ميكخاص فرهنگي 

اوي كحريم افراد بيگانه و وا ، پاگذاشتن بهكوفهم است و شرط الزم براي اين در ك، درارتباط
نوع ديگري از توانش نيـز اشـاره    توان به مي ،ر شده در باالكعالوه بر موارد ذ. فرهنگ آنها است

فراگيري دانش فرهنگي از طريق يـادگيري زبـان،   . رد و آن توانش ارتباطي بين فرهنگي استك
 كدر ةه تـوانش ارتبـاطي دربرگيرنـد   كـ  درحالي. شود ن توانش بينافرهنگي مطرح ميتحت عنوا

فرهنگـي اجتمـاعي اسـت، تـوانش ارتبـاطي بـين         جامعـه  كاجتماعي يـ  يها نشكها و هنجار
بـين جوامـع زبـاني     ينشـ ك هـم هـاي   هنجـار هاي موجود در  تفاوت كدر ةفرهنگي، دربرگيرند

اهميـت گسـترش   ). 12 بـايرام و فلمينـگ  (ديگر است كي مختلف و توانايي انطباق دادن آنها با
فراگيـري   آموزان به نار گسترش توانش زباني، ناشي از نياز زبانكتوانش ارتباطي بينافرهنگي در 

ن اسـت در  كـ ه ممكاي است  فرهنگي هاي بينافرهنگي براي ايجاد و برقراري ارتباط ميان مهارت
تدريس زبان از ديـدگاه بينـافرهنگي مسـتلزم ارتقـاء     . آن با موانع زباني و فرهنگي مواجه شوند

بيني فرهنگي و رفتارشان و همچنـين   جهان آموزان نسبت به فرهنگي زبان -سطح آگاهي انتقادي
موفق با آنهـا   ةهر چه بيشتر مردماني با فرهنگ متفاوت و ايجاد رابط كسمت در تشويق آنها به

. ه به توانش بينافرهنگي دست يابندكوانش زباني بلآموزان نه تنها به ت است تا بدين ترتيب زبان
ترين مفهوم در بحث توانش ارتباطي بينـافرهنگي، موضـوع آگـاهي     ر شد، مهمكه ذكطور  همان

ه شامل كبل ،فرهنگ زبان مقصد است ةو آگاهي فرهنگي نه تنها دربرگيرند كدر. فرهنگي است
ـ  ناپذير جداييبخش  درواقع اين موضوع. شود مي آموز نيز فرهنگ خود زبان زبـان   كيادگيري ي

  . پذير نيست انكشود و بدون آن برقراري ارتباط موفق ام بيگانه محسوب مي
ي از چنـد  كـ ي ،ه فرايند برقراري ارتباط بينافرهنگيكمعتقد است  )1997،33،بايرام( بايرام

توان  ها را مي رتاين مها. برد از آن بهره مي نشيك همآموز در  زبان هكهايي است  رد مهارتكعمل
هـاي مختلـف دو    هاي مرتبط با برقراري ارتبـاط بـين جنبـه    مهارت) 1: (ردكبه دو گروه تقسيم 
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هاي مربـوط   مهارت) 2(ها  و تعبير و تفسير اين رابطه) فرهنگ خودي و فرهنگ بيگانه(فرهنگ 
ايـن  ). بـا ديگـر گويشـوران    ياركهمهاي جديد و  شف دادهكيعني ( يهميارشف و ايجاد كبه 

شـف  كهـاي مربـوط بـه     ثر موارد مهارتكزيرا در ا ،گروه قرار داد كتوان در ي مي ها را مهارت
  .آيند با هم مي نشيك همهاي  همراه با مهارت

 ه بـه كهاي توانش ارتباطي نيست، بل ي از جنبهكه دانش فرهنگي تنها يكشايد بتوان گفت 
سب كنياز  ه دانش فرهنگي را پيشك به جاي اين. ي از اهداف آموزش زبان استكخودي خود ي

ه كـ جامعـه بـدانيم    كشـده يـ   دانـش تثبيـت   ةبهتر است آن را گنجينـ  ،هاي زباني بدانيم مهارت
امالً كـ گروه، به طـور   كاز افراد متعلق به ي كرود هر ي ه توقع ميكانتظاراتي است  ةدربرگيرند

ه كـ تيجه اين نوع نگرش اين اسـت  ن .ناآگاهانه و بدون هيچ اشتباه و خطايي آنها را انجام دهند
عنوان ابزاري در راسـتاي ارتقـاء و پيشـرفت آگـاهي افـراد نسـبت بـه         رهنگ را بهـس فـتدري

 مـا  گمـان  بـي . ه زبان آنها مورد مطالعه قرار گرفته اسـت كها، آداب و سنن مردمي بدانيم  ارزش
ايـن   ،توانيم انجام دهـيم  ما ميه كاري كه تنها كبل ،آموزان بياموزيم زبانرا به  فرهنگ توانيم نمي

آن پيـدا   ةفرهنـگ و صـحبت دربـار    كبراي نشان دادن ي يار جديدكنيم راهكه تالش كاست 
تـوان   ل مـي كبه هر ش. نيمكمعين و مشخص براي ديدن چيزها تجويز  ةشيو كه يك نيم نه اينك

ال مختلـف  كاش فرهنگ بيگانه است و اين فرهنگ به كزبان، يادگيري ي كه يادگيري يكگفت 
Schuerholz-Lehr شـورهولزلر . شـود  هاي درسي تدريس مـي  السكصورت پنهان در  حتي به

  
  :ندك طور خالصه چنين بيان مي اهداف تدريس فرهنگ را به

عقايد مختلف و  ه بهكشوند  آموزان تشويق مي با تدريس فرهنگ زبان: احترام گذاشتن -1
  .باورهاي متفاوت فرهنگي احترام بگذارند

فرهنگ مردماني در آن سوي  آموزان نسبت به افزايش سطح آگاهي زبان )الف :آگاهي -2
ه كاين مسأله  كدر) ب. پويا و در حال تغيير ةپديد كعنوان ي مرزهاي سياسي و پذيرفتن آن به

هـا بـا    تفاوت فرهنگ كدر) ج. المللي با هم در ارتباطند چگونه مسائل و موضوعات ملي و بين
  .آنها كبه نقاط مشترديگر و توجه كي

  :ها تفاوت كباال بردن قدرت تحمل و در -3
اما اين موضـوع   ،ديگر اختالف دارندكهاي فرهنگي با ي ه ديدگاهك مهمپذيرفتن اين ) الف

  .ي بر ديگري نيستكمعناي ارجحيت ي به
هـاي   در عـين پـذيرفتن و تشـخيص ديـدگاه     أديد فرهنـگ مبـد   ةابراز عقايد از زاوي) ب

  .نگ مقصدمختلف فره
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  .هاي فرهنگي ليشهكستن كدرهم ش) ج
  : افزايش ميزان حساسيت -4

طـور مناسـب و مـؤثر بـا افـرادي از       ه چگونـه بـه  كـ آموزان ياد بگيرنـد   ه زبانك اين) الف
  .نندكهاي مختلف ارتباط برقرار  فرهنگ
  .هاي ديگر ردن با افرادي از فرهنگكري و همدلي بيشتر كف احساس هم) ب
  : هاي الزم سب مهارتك -5

 او دركنـدو ك تـر بـه منظـور    ري پيچيـده كـ هاي ف سب مهارتك آموزان به تشويق زبان) الف
  .فرهنگي ةتر مسائل برجست جزئيات دقيق

الن و همچنـين ارتقـاء   كـ هـاي   گيـري از مهـارت   باالبردن سطح سواد فرهنگي با بهره) ب
  .توانش ارتباطي فرازباني
مارد، شايد بتوان ديگر اهداف تدريس فرهنـگ را  ش ه شورهولزر برميكعالوه بر مواردي 

  :ردكشرح زير خالصه  به
ه تمـامي افـراد بـر اسـاس     كـ هر چه بيشتر اين موضوع  كآموزان در در به زبان كمك -6

  . نندك سري قراردادهاي فرهنگي رفتار ميكي
ه متغيرهـاي اجتمـاعي نظيـر    كـ هرچه بيشتر اين موضوع  كآموزان در در زبان به كمك -7

ر ـردن افـراد تأثيـ  كـ  صـحبت  ةاجتماعي و امثال آن بر روي رفتار و شيو خاستگاهسيت، سن، جن
  .گذارد مي

  .هر چه بيشتر رفتارهاي قراردادي افراد در فرهنگ مقصد كآموزان در در زبان به كمك -8
معاني ضمني فرهنگي لغـات   كدر آموزان نسبت به به افزايش سطح آگاهي زبان كمك -9

  . ي فرهنگ مقصدو عبارات زبان
منظور افزايش سطح توانايي آنها در ارزيابي فرهنگ مقصد و  آموزان به به زبان كمك -10

  .هاي موجود در رابطه با آن فرهنگ بازنگري تعميم
ردن اطالعـات  كهاي الزم براي سازماندهي  افزايش مهارت يبراآموزان  زبان به كمك -11
  .فرهنگ مقصد مربوط به

التي نيـز وجـود   كر شده براي تدريس فرهنگ، موانـع و مشـ  كهاي ذ تبا وجود تمام مزي
  .پردازيم آنها مي ه در ادامه بهكدارد 
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  الت آنكتدريس فرهنگ و مش
مشخص و قطعي در اختيـار   يتواند چارچوب فرهنگ بيگانه با تدريس زبان نمي كتلفيق ي

خـواه فرهنـگ   . داردفرهنـگ   ةريشه در ماهيت گسـترده و پيچيـد   تهكناين . مدرسان قرار دهد
ار كـ فرهنـگ  انتقـال   صـورت،  درايـن  آموزشي زبان باشد، ةبرنام كي ةبخش آگاهانه يا ناآگاهان

لي مرتبط با فرهنگ كش به ،شود ه تدريس ميكحال محتواي آنچه  هره ب. ناپذيري است اجتناب
Valdes قول والدس به. است

 هر درسي مـرتبط بـا چيـزي اسـت و آن چيـز فرهنـگ اسـت       ،  
ه در يـادگيري  كـ ند ك وي بيان مي. ندك مهمي اشاره مي ةتكروز در اين رابطه به نك. )20لدس وا(

ه آن در درون چهـار مهـارت ديگـر    كبل ،ردكعنوان مهارت پنجم تلقي  زبان، نبايد فرهنگ را به
يـد  كتأ ،رود ار مـي كـ  درستي در آن به ه زبان بهكوي بر روي نقش بافت و شرايطي . نهفته است

  .ندك كمكالس كپويايي  تواند به نظر وي تدريس فرهنگ مي به .ندك مي
ه مدرسان زبـان خـود تـا چـه     كاين است  ،ندك ه در ابتدا به ذهن ما خطور ميكاما سؤالي 

داننـد يـا    ضروري مي اقداميو آيا تلفيق فرهنگ با زبان را  آگاهنداندازه از فرهنگ زبان مقصد 
Omaggio-Hadley نه؟ اوماگيوهادلي

زبـان، تصـوير روشـن و     انثـر مدرسـ  كا هكـ ند ك ن ميبيا 
 بيننـد  واضحي از مفهوم فرهنگ ندارند و بعضي از آنهـا حتـي لزومـي بـراي ايـن تلفيـق نمـي       

 يهـا  روشمبـود وقـت، فقـدان    كزبان به دليـل   انمدرس رسد به نظر مي. ) 357 اوماگيوهادلي(
گ امتنـاع  ـداد، از تـدريس فرهنـ   بايد آمـوزش منابعي را  ه چهك اربردي و عدم اطمينان از اينك

گيـري از   پـرورش و بهـره  ارهاي موجـود در ايـن زمينـه،    كي از راهكرسد ي به نظر مي .نندك مي
اين مهم از طريق برگـزاري  . اند اهميت تدريس فرهنگ زبان مقصد واقف ه بهكمدرساني است 

نتخـاب منـابع   در مـورد ا . هاي مـرتبط ميسـر خواهـد شـد     هاي آموزشي يا برپايي همايش دوره
انديشـمندان نظـرات   نيز  تدريس شود وركهاي مذ السكدر  چه فرهنگي بايده ك آموزشي و اين
زبـان بايـد مسـتقل از محتـواي      كه يـ كين معتقدند كين و آلپتكبراي نمونه آلپت. مختلفي دارند

 دالمللي ارجـاع داده شـو   هاي بين نگرش فرهنگي آن تدريس شود و تنها در امر تدريس بايد به
والدس، بايرام و فلمينـگ بـا ايـن    از جمله  ثيري از محققانكاما گروه . )16 ينكين و آلپتكآلپت(

ه در كـ آموزشـي و مـواردي اسـت     يهـا  تابكتر،  ه منابع مناسبكرسد  به نظر مي. نظر مخالفند
اربرد كـ نـيم، جـدا از مبـاني    ك ها مشاهده مي تابكچون آنچه در اين . شود شور مقصد تهيه ميك

هاي فرهنگي زندگي روزمـرة سـخنوران زبـان مقصـد اسـت و       نندة جنبهكبازگو باطي زباني،ارت
شـور مقصـد را   كه قصد ادامة تحصيل يا زندگي در كسازي افرادي است  هدف غايي آنها آماده

دهنـد تـا بـا راه و روش زنـدگي و      آموز را به سـمتي سـوق مـي    ها، زبان تابكيعني اين . دارند
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ه اين امر به نوبة خود باعث سهولت در انطبـاق فرهنگـي هـر    كنا شود شور مقصد آشكفرهنگ 
الت كي از مشـ كي. شود آموز، دانشجو و يا مهاجر با جامعه مقصد يا ميزبان مي تر زبان چه سريع

. موجود فرهنگي اسـت  stereotype هاي ليشهكاساسي ديگر در اين زمينه، امتناع از پرداختن به 
ملـت بـه    كهاي يـ  ويژگي تالش در جهت تعيين مشخصات و هكمعتقد است  Guest  گوست

بـه  . نـد ك هـا مـي   ليشهكهاي آنها، ناخودآگاه ما را درگير  ها و بررسي تقابل فرهنگ ةمنظور مقايس
ه بهتر است فرهنگ به كهمين دليل وي با تدريس مستقيم فرهنگ مخالف است و معتقد است 

ر با اين ايده گوست موافـق نيسـت   كالبته بي. ل شودارا و ناخودآگاه منتقكاي پنهان، غير آش شيوه
هـا تمـايز قائـل     ليشهكو  generalisations ها ه بين تعميمكراه اين است  ةه چاركند ك و بيان مي

ند و ا ها ثابت ليشهكه كند ك بيان مي Clarke كالركو  كالركوي به نقل از . )2003ر كبي( شويم
ـ    پذيرند و بـه  انعطاف ها ه تعميمك حالينند، در ك نمي بر اساس تجربيات تغيير ه مـرور زمـان و ب

دو فرهنگ  ةدر حقيقت در زمان مقايس. )4 كالركو  كالرك( نندك تجربيات ما تغيير مي ةواسط
مـا از فرهنـگ زبـان     كه دركـ باشيم و همزمان با اين ،نيمك ه ارائه ميكهايي  ما بايد متوجه تعميم

 Wongbiasajي بياسـا  وانـگ . ها بازنگري انجام دهـيم  عميميابد، بايد در اين ت مقصد افزايش مي
 هـا، نمـايي از   از جملـه رسـانه   ،ن زبان بايد با اسـتفاده از ابـزار مختلـف   اه مدرسكند ك يـبيان م

  .شندكآموزان به تصوير ب زبان هاي اجتماعي زبان مقصد را براي ليشهك
الت كوجـه مدرسـان بـود، مشـ    ان انتقـاد مت كپي كها نو ه در آنكر شده كعالوه بر موارد ذ

در ايـن  . نـد آموزان مسـبب آن  ه اين بار زبانكديگري نيز در سر راه تدريس فرهنگ وجود دارد 
  :ندك به چند مورد اشاره مي Small رابطه اسمال

و  ايـراد  ،آمـوز فرهنـگ خـود را فرهنـگ بـدون عيـب       ه زبانكبدين معني : ار فرهنگيكان
اين مورد شامل مسائل اجتماعي نظير  .ندك دار تلقي مي لكشداند و فرهنگ بيگانه را م ميل كمش

ه ديـدي منفـي نسـبت بـه آن در     كـ هايي مانند ايـدز   هاي داخلي، بيماري ها و خشونت درگيري
  .جوامع بشري وجود دارد، مسائل محيط زيستي، ارتشاء، فساد اخالقي و امثال آن است

ل اسـت  كهنگ بيگانه داراي فالن مشه فركآموز بر اين عقيده است  زبان: اجتناب فرهنگي
ه فرهنگ او به هيچ وجه داراي اثرات سوء كحال آنه تا حد زيادي اثرات منفي به همراه دارد ك

مـردم بـر     ه در آنكـ رد كهايي اشاره  توان به فرهنگ در اين رابطه مي .نيست شبيه به آن و منفي
توانند شـرايط را   آنها نمي ه به داليلـي ك اينتقدير است يا  ه هم چيز، وابسته بهكاين عقيده هستند 

ردن دختـران و امثـال   كاند، مانند زنده به گور  به هيچ وجه تغيير دهند و يا پيرو مسايل خرافاتي
  .آن
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تـر از فرهنـگ    ه فرهنـگ بيگانـه پسـت   كـ آموز بر اين عقيده است  زبان: خودبيني فرهنگي
تـوان   در اين رابطه مـي  .رجحيت داردهاي ديگر ا فرهنگ وي بر فرهنگ ،عبارت ديگر به .اوست

. هاي مثبت و منفي داشـته باشـد   تواند جنبه ه ميكرد كگرايي يا ناسيوناليسم اشاره  به مفهوم ملي
لي نامعقول جوامع ديگر را جوامعي پست در نظـر  كه به شكاز جمله اثرات منفي آن اين است 

ي برخوردارند و در نتيجـه بـا ديـدي    امنيتي و رفاهي بسيار پايين -ه از سطح اجتماعي كبگيريد 
  .نيدكمنفي به افراد آن جامعه نگاه 

الت و كفرهنـگ ديگـري را مسـؤول بعضـي از مشـ      ،آمـوز  ه زبـان ك اين: غرامت فرهنگي
ائيد ـي تـ ـداند و گرفتن غرامت اين خسارات را از طريق قـانون و مسـائل سياسـ    معضالت مي

شتار افـراد غيرنظـامي، حمـالت    كهاي سياسي،  نيشورها، زنداكبمباران شيميايي برخي . دنك مي
  .ردكتوان در اين بخش به آن اشاره  ه ميكتروريستي و نظاير آن از جمله مواردي است 

ه بر سر راه تدريس فرهنگ وجود كالتي است كدرسي نيز از ديگر مش يها تابكمحتواي 
پرداختـه   أط با فرهنگ مبـد موارد مرتب آموزشي موجود، بيشتر به يها تابكدر بسياري از . دارد

آمـوزان در   به زبان كمك زبان بيگانه، كي از اهداف تدريس يكه يكته مهم كشده است و اين ن
در . تر و افزايش سطح آگاهي فرهنگي آنهاست، ناديده انگاشته شـده اسـت   ايجاد ارتباط راحت

ي مربـوط بـه   مـواد ة هـا دربرگيرنـد   تـاب كه اين كآموزشي بايد توجه داشت  يها تابكتدوين 
المللـي باشـد    سـري مـوارد بـين   كفرهنـگ مقصـد و همچنـين ي    ، مسائلي مربوط بهأفرهنگ مبد

ه كلي باشد كش درسي بايد به يها تابكمواد و محتواي  ،به بيان ديگر). 200 ورتازي و جينك(
 ند تا فرهنـگ زبـان  كآموزان را از محتواي فرهنگي زبان مقصد آگاه سازد و آنها را تشويق  زبان

آموزان ديد انتقـادي ببخشـد    زبان بايد به ،عبارت ديگر به. نندكمقصد را با فرهنگ خود مقايسه 
Sell سل). 2003 ركبي(

ه كـ لي باشـد  كش آموزشي بايد به يها تابكه محتواي كنيز معتقد است  
ه كـ ر اسـت  كـ شايان ذ. )20سل ( آموز قرار دهد فرهنگ بيگانه را در اختيار زبان ةفرصت مطالع

آن بتواننـد مـواد    ةخوبي بدانند تا بواسط سان زبان بايد هدف خود از تدريس فرهنگ را بهمدر
  .نندكدرسي مناسبي را انتخاب 
 كيـ  منظـور دسـتيابي بـه    تـوان گفـت بـه    به طور خالصه مي ،ر شدهكبا توجه به موارد ذ

target culture تصوير جامع و همه جانبه از فرهنـگ مقصـد  
العـات  ، مدرسـان زبـان بايـد اط    

هنگام ايجـاد و   بهه كالبته بايد در نظر داشته باشند . آموزان قرار دهند مختلفي را در اختيار زبان
شـند و يـا   كپارچه و منسجم بـه تصـوير ب  كي امالًكبافتار فرهنگي، نبايد آن فرهنگ را  كخلق ي

ماهـا و  ه نكـ بيـان ديگـر، آنهـا موظفنـد      بـه . ننـد كهاي مثبـت آن را توصـيف    ه تنها جنبهك اين
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ه آنهـا  كـ اين مهم نيسـت  . نندكآموزان ارائه  فرهنگ را براي زبان كاندازهاي متفاوتي از ي چشم
 ه بتواننـد چيـزي بـر   كـ فرهنگ را آموزش دهند، مهم اين اسـت   كهاي ي توانند تمام جنبه نمي

له أايـن مسـ   اين، مدرسـان زبـان بايـد بـه     بر عالوه. آموزان بيفزايند هاي بينافرهنگي زبان آگاهي
يد تلفيق فرهنگ در تدريس زبـان، نبايـد فرهنـگ خـودي ناديـده      كرغم تأ ه عليكواقف باشند 
مسـائل فرهنـگ بيگانـه     نار يادآوري غناي فرهنگ خودي، بايد به ارائهكه در كبل. انگاشته شود
آمـوز   ه زبـان كزبان بيگانه اين نيست  كبه بيان ديگر، هدف از تدريس فرهنگ ي. پرداخته شود

 عبـارت  امـل بپـذيرد بـه   كالگوي  كنار بگذارد و فرهنگ بيگانه را به عنوان يكخود را فرهنگ 
 كس، ايـن آگـاهي هماننـد يـ    كبـرع . در اينجا نفي خود و پذيرش ديگري مطرح نيست ،ديگر

هـايي  هنجارشخصـي فـرد بـا     ةبرابر اثرات منفي و مخرب احتمالي ناشي از مواجهـ  محافظ در
هـاي موجـود بـين دو     ند تا تفـاوت ك مي كمكفرد  ند و بهك متفاوت با فرهنگ خودش عمل مي

. فرهنگ را دريابد و آنها را بپـذيرد و از آن بـراي پيشـرفت يـادگيري زبـان بيگانـه بهـره ببـرد        
ه كـ  بخشد ما از جهان را وسعت مي كدر ،ها هاي بين زبان ها و تفاوت درحقيقت وجود شباهت

و  (c1)در اين تصوير، فرهنـگ مبـدأ بـا    . ن دادنشا) 2ل كش( كصورت شماتي توان آن را به مي
اين دواير همگرا در واقع نشان دهنده رابطه بين دو . نشان داده شده است (c2)فرهنگ مقصد با 

  .شدك ديگر را به تصوير ميكفرهنگ و فهم متقابل آنها از ي

  

  ديگركها از ي رابطة بين دو فرهنگ و فهم متقابل آن: 2لكش

بايـد   انتدريس فرهنگ همگام با زبان، مدرسـي  به هنگامه كان گفت تو به طور خالصه مي
  :سر بگذارد ترتيب پشت نند تا چهار مرحله زير را بهكآموز را آماده  زبان

 مقصد آشنايي و فراگيري فرهنگ -1
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 ديگركبا ي) مبدأ و مقصد(ها  مقايسه فرهنگ -2

 ها تفحص در اين فرهنگ -3

 ها سوم در بين اين فرهنگجايگاه  كردن و يافتن يكتصور -4

  نتيجه
 ،شدن، لزوم برقراري ارتبـاط بـين فرهنگـي را شـدت بخشـيده اسـت       روند سريع جهاني

ه كـ همـين امـر باعـث شـده اسـت      . اطالعات بيشتري دارند بنابراين مردم سراسر جهان نياز به
عتقدنـد  ه گروهـي م كند تا حدي كاي رونق بيشتري پيدا  ل حرفهكهاي بيگانه به ش تدريس زبان

هـاي   از نيمه دوم قرن نوزدهم، شـيوه . نياز زندگي امروزي است پيش ،زبان بيگانه كفراگيري ي
ه فرهنگ كاز آنجا . نوين تدريس زبان با نگرشي متفاوت نسبت به موضوع فرهنگ رواج يافت

ه فرهنگ ك زبان سخن گفت درحالي كتوان از تدريس ي زبان است، پس نمي ناپذير جداييجزء 
نـار سـاير   كوشـيم تـا در   كپس بايـد ب . گويند را ناديده گرفت آن زبان سخن مي ه بهكني مردما
الت كاگرچـه مشـ  . آمـوزان بيـاموزيم   مند بـه زبـان   هاي زبان، فرهنگ را نيز به روشي نظام جنبه

گي ـار فرهنـ ــــ كآموزشـي مناسـب و همچنـين ان    يها ابتكمبود وقت و كاي از جمله  عديده
ه تدريس فرهنـگ را  كآن در اين رابطه وجود دارد، اما اين بدان معنا نيست  آموزان و امثال زبان

آمـوزان و   زبـان . فرايند ناخودآگاه بـه حـال خـود واگـذاريم     كل يكنار گذاشته و آن را به شك
هاي فرهنگي ارتباط و زبان و همچنين نياز به تعبير و تفسير اين مـوارد در   مدرسان بايد از جنبه

تغيير، بازنگري و ارزيابي مجدد دانـش خـود بـر     ةي آگاه باشند و بايد آمادسطح فردي و مل دو
گيـري از   گام نخست در راستاي نيل به اين هدف، پـرورش و بهـره  . تجربيات جديد باشند ةپاي

اين مهم از طريق برگـزاري  . اند ه به اهميت تدريس فرهنگ زبان مقصد واقفكمدرساني است 
ات كـ امـروزه، آمـوزش ن   .هاي مرتبط ميسـر خواهـد شـد    همايشپايي  هاي آموزشي يا بر دوره

ويـژه اگـر هـدف از     رفتـه اسـت اهميـت دارد، بـه     نون تصور ميكه تا كفرهنگي بيش از آنچه 
يادگيري صـرف الگوهـاي زبـاني،     .گويان آن باشد ارتباط با سخن شيوةآموزش زبان، يادگيري 

ه كـ  امعه را بـه دنبـال نـدارد و حـال آن    آگاهي از نظام اجتماعي، سياسي، مذهبي و اقتصادي ج
مناسبي براي آگاهي از الگوهاي اجتمـاعي و فرهنگـي    ةتواند وسيل هاي آموزش زبان مي السك

الس درس، براي اولـين بـار   كآموز در  رسد زبان نظر مي ه بهكاز آنجا . جامعه زباني بيگانه باشد
العمـل و برداشـت    سكشود، ع اجه ميبا بسياري از الگوهاي فرهنگي و اجتماعي زبان بيگانه مو

همـين دليـل،    بـه . وي از اين الگوها براي ايجاد ارتباط مناسب و درست حـائز اهميـت اسـت   
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تـه توجـه داشـته    كمدرسان زبان درهنگام تدريس فرهنگ همگام با آموزش زبان بايد به ايـن ن 
ار كـ ر درستي از افآموز تصوي ها دقيق و صحيح صورت بگيرد تا زبان تهكه آموزش اين نكباشند 

ميان وي و مـردم آن   ةو رفتار اجتماعي مردم آن جامعه زباني در ذهن خود بپروراند تا در رابط
صحيح فرهنگ و ادبيات جامعـه بيگانـه    كاي ايجاد نشود و به حسن تفاهم و در جامعه خدشه

هـيچ وجـه    هــگ بيگانه، بــه تدريس فرهنكخاطر داشته باشند  زبان بايد به انمدرس. بيانجامد
هـدف ايـن   . آموز و تحميل فرهنگ بيگانه به وي نيست هاي فرهنگي زبان معني تغيير ارزش به
دهنـد   يل ميكجامعه جهاني را تش كه بخشي از يكآموزاني است  ار افزايش ميزان آگاهي زبانك

هـا   پذيري فرهنگي و تـوان پـذيرش و تحمـل تفـاوت     ارتباطي، انعطاف ةپيچيد ةكو در اين شب
رغم اهميت موضوع آميختن مباحث فرهنگي زبان مقصـد همگـام بـا     علي.ري ضروري استام

ه نقـش  كآموزش زبان، مدرسان به هيچ وجه نبايد از ارزش و نقش فرهنگ خودي غافل شوند 
بايـد   انتخـاب شـده  ان، مباحث كتا حد ام. آموز دارد بسزايي در خودباوري و حفظ هويت زبان

تمايـل بـيش از   ، زيرا نها را پيش ببردآپاي هم  وشش دهد و پا بههاي هر دو فرهنگ را پ ارزش
و يا نگرش منفـي   آور سالتكمحيط  كن است تا حد زيادي باعث خلق يكحد به هر طرف مم

هاي فرهنگي  ه تنها راه مصون ماندن از آسيبكتوان گفت  الم ميك كدر ي. آموزان شود در زبان
  .نطقي محتواي فرهنگي زبان استدر آموزش زبان خارجي، انتخاب درست و م
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