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  چكيده
ي اصلي ر جهان امروز كه اجزاي درونش به طور فرهنگي با يكديگر در ارتباطند، فهم فرهنگي، مولفهد

توان تنها در قالب گيري زبان را ديگر نميشود. بدين معنا كه اهداف يادارتباط يا عدم ارتباط شمرده مي
ـين    فرهنگـي  فرآيندي زباني در نظر گرفت، بلكه بايستي يادگيري زبان را در راستاي تـوانش ارتبـاطيِ ب

ـين       ـتفاده و ارتقـاي تـوانش ب ـين   سوق داد. بنابراين، مدرسان زبان خارجي ملـزم بـه اس فرهنگـي در ب
ـان  آيد كه مدرسان به قدر كافي با فرهنگطور به نظر ميآموزانشان هستند. در نگاه اول، اينزبان هاي زب

ـناييِ     خارجي كه تدريس مي كنند آشنا باشند، در نتيجه تحقيق حاضر، منطقاً در پـي بررسـي ميـزان آش
البتـه از   .فرهنگـي اسـت  شان براي آموزش توانش بينهاي خارجي و آمادگيمدرسان ايراني با فرهنگ
پـردازد.  آموزانشان نيـز مـي  زبانيِ زبان- مدرسان از پروفايل يادگيريِ فرهنگي طرفي اين تحقيق به درك

مدرس ايراني كه در موسسات خصوصي مشهد به تدريس زبان انگليسي مشغول  120بدين منظور، از 
مدرسان زبان خارجي و توانش «پرسشنامه اي تحت عنوان  5و  4بودند خواسته شد به سواالت بخش 

ـان داد كـه     طراحي شده پاسخ دهند. يافتـه  (2005) سط اليز سركوكه تو فرهنگيبين ـاي تحقيـق نش ه
سازيِ آموزش زبان خارجي و ارتقاي پروفايل فرهنگيمدرسان به آشنايي و آمادگي بيشتر به منظور بين

   .فرهنگي نيازمندندآموزان از منظر توانش بينيادگيريِ فرهنگيِ زبان
  .فرهنگي -پروفايل يادگيري آشنايي،بين فرهنگ، توانش: هادواژهيكل
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  پيشينه تحقيق
) 1972( 1فرهنگي، مفهوم توانش ارتباطي را كه اخيراً توسط دل هايمزعبارت توانش ارتباطيِ بين

كند. اين مدل عمدتاً به ) مطرح شده به ذهنمان متبادر مي1965( 2در پاسخ به مدل زبانيِ چامسكي
طوركلي، مدل زبانيِ چامسكي بر دارد كه با زبان كامالً آشناست. به آلي اشارهگوينده ايده- زبان شنونده

دانش ذاتي هر شخص از گرامر، و نه كنش زباني، متمركز است كه به توليد زبان در زندگي روزمره 
)معتقد است بايستي دانشي كه افراد به هنگام برقراري ارتباط از آن 1972انجامد. گرچه هايمز (مي

گذرد ديگر، او از حدود تمايز بين توانش و كنش زباني ميعبارترد مطالعه قرار داد؛بهبرند موبهره مي
اي از نظر گرامري گويد آيا جملهداند. درست مانند توانش زباني كه به ما ميچراكه هر دو را مهم مي

ب بودن )، توانش ارتباطي نيز ما را از مناسب يا نامناس2003( 3صحيح يا غلط است، به عقيده كوك
  كند.يك جمله در موقعيتي خاص مطلع مي

توان در قالب توصيف هايمز از فراگيري زبان اول و ارتباط ميان سخنگويان بومي زبان را مي
كارگيري در حرفه آموزش منظور بهاهداف آموزش و يادگيريِ زبان خارجي بيان كرد، گرچه آثارش به

فرهنگي نداشته است. او تنها به قوله ارتباط ميانزبان خارجي نگاشته نشده و توجه خاصي به م
). 1997، 4هاي اجتماعي از طريق زبان پرداخته است (بايرمارتباطات و تعامالت اجتماعي در گروه

) محققاني بودند كه آموزش زبان خارجي را به مفهوم اصلي در توسعه آموزش 1980( 5كنل و سوين
هاي منظور ارتباط به شيوههاي الزم بهبر پايه فراگيري مهارتپيوند زدند. مفهومي كه  6زبان ارتباطي

هاي جزئيِ ها، توانش ارتباطي متشكل از مؤلفهصحيح فرهنگي و اجتماعي، استوار است.به عقيده آن
، صص 1980اجتماعي و گفتمان) و توانش استراتژيك است ( - اجتماعي (فرهنگي - گرامري، زباني

اد تعامل ارتباطي با سخنگوياني كه از توانش بسيار بااليي برخوردارند ها بر ضرورت ايج). آن31- 27

                                                            
1 Dell Hymes 
2 Chomsky 
3 Cook 
4 Byram 
5  Canale& Swain 
6 Communicative Language Teaching (CLT) 
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هاي واقعي به نيازهاي ارتباطي آموزان قادر خواهند بود در موقعيتاند، بدين ترتيب زباننيز تأكيد كرده
  خود پاسخ دهند.

وزش كارگيريِ مدل توانش ارتباطيِ دل هايمز در مباحث آم) معتقد است كه به1997بايرم (
كند كه در اين مدل طور ضمني اين فرضيه را مطرح ميبه زبان خارجي نادرست است؛چراكه

آموزان زبان خارجي بايستي سخنگويان بومي زبان را الگوي خود قرار دهند و درنتيجه، زبان
 آموزان به حاشيه راندهفرهنگ زبان"دارد در مدل توانش ارتباطي، اظهار مي 7طور كه الپتكينهمان

» گذاريارزش«) اين پديده را 2011( 8). پيالر62، ص 2002( "شودشده يا به كلي ناديده گرفته مي
تنها در حيطه زبان بلكه در مورد خود سخنگويان زبان، هنجارهاي سازي نهنامد؛ زيرا مدلمي

تنها اي زبان نهههاي زبانيِ حاصل از ايدئولوژيافتد؛بنابراين انتخابها نيز اتفاق ميفرهنگي و ارزش
منتج از برتري دادن زباني بر زبان ديگر بلكه درنتيجه برتري دادن گروهي از سخنگويان بر ديگر 

آموزان زبان خارجي به شود كه زبانبيني مي). در چنين شرايطي، پيش158سخنگويان هستند (ص 
اي فرهنگي از هها و كليشههاي فرهنگي، به دنبال گسترش قالبدليل عدم ارتكاب بدفهمي

هاي فرهنگ زبان شان با هنجارها و ارزشسخنگويان بومي باشند و با توجه به عدم آشنايي
) معتقد 2011هاي زبان انگليسي داشته باشند. پيالر (خارجي، نگرشي منفي نسبت به ديگر فرم

ز هاي اشتباهي در زمينه آموزش زبان خارجي، بايستي ااست براي برطرف نمودن چنين سنت
ها و فهم زباني وابسته به پاسخ اين فرهنگي بهره برد. بدين ترتيب، انتخابتوانش ارتباطي بين

). از طرفي، شرايط جهاني اين اجازه را به 159(ص » چه چيزي پذيرفتني است؟«سؤالخواهند بود: 
ابزاري است زبان انگليسي،  9دهد كه با يكديگر در ارتباط باشند و به زعم كاچروها ميكليه انسان

هاي مختلف به كار گرفته شود. او از اين زبان با نام تناسب نياز افراد در بافتتواند بهكه مي
واسطه اين به نهايت سازي، طراحي مجدد و دركند كه تعديل، فرهنگياد مي» انگليسي آزاد«

يز معتقد است ) ن2004( 10). عالوه بر اين، بختين106: ص 1988تغييرات، غني شده است (كاچرو، 

                                                            
7 Alptekin 
8 Pillar  
9 Kachru 
10 Bakhtain 
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توانند از طريق تعامالت فرهنگي، فرهنگ خود را مورد ارزيابي قرار داده و به آموزان ميكه زبان
فرهنگي به وجود آمد آگاهي فرهنگي برسند. بدين ترتيب، مفهومي تحت عنوان توانش ارتباطيِ بين

  ).1997؛ بايرم، 2002؛ سركو، 2011(پيالر، 
توان از اين لحاظ با توانش ارتباطي ) را مي1997و بايرم ( )1994( 1آثار بايرم و زارات

منظور توصيف مخاطباني كه المللي بهمفهوم سخنگوي بين فرهنگي مرتبط دانست كه به معرفيِبين
هاي ها را مانند بازيگران اجتماعي با هويتاند پرداخته و آنفرهنگي دخيلدر ارتباطات بين

كننده در يك تعامل، درك متقابل جا كه فاكتور تعيينديگر، از آنعبارتاند؛بهاجتماعي در نظر گرفته
وچراي چونفرهنگي، به جاي پذيرش بيهاي اجتماعي است، توسعه يك مدل بيناز هويت

، نقل در 1995، 2نمايد (كاسپرهنجارهاي يك زبان، براي مقابله با چنين اختالفاتي ضروري مي
ها قادرند نقش ميانجي را در ارتباطات و تن اين حقيقت كه انسان). با در نظر داش1997بايرم، 

) 1997دهد ايفا كنند، بايرم (هاي فرهنگيِ مختلف رخ ميها و هويتتعامالتي كه بين زبان
المللي را جايگزينِ سخنگوي بومي كرد. درنتيجه، تمايز بين سخنگوي بومي و سخنگوي بين

  ).1999؛ كوك، 2003كوك، غيربومي ديگر چندان معنادار نيست (
) در يك 1997هايي كه بايرم (فرهنگي بايستي از نگرش، دانش و مهارتسخنگوي بين

هاي بندي كرده مطلع باشد. بايرم، مؤلفه) طبقه1چارچوب مفهومي و تحت پنج زيرمجموعه (شكل 
آموزش زبان هاي الزم به كند كه توسعه ويژگيمختلف را تعريف كرده و به اين نكته اشاره مي

آموزان در پروسه يادگيري يك زبان خارجي، با هر دو نوع خارجي كمك خواهد كرد چراكه زبان
ها (كه ) اين ويژگي2002تجربيات آشنا و ناآشنا مواجه خواهند شد. بعالوه، به بيان سركو (

ابراين آيند، بنها) ندرتاً بدون كمك مدرس به دست ميها، دانش و مهارتاند از نگرشعبارت
آموزان دارند و مسلم است كه فرهنگي به زبانمدرسان نقش بسزايي در آموزش توانش بين

 ).1993، 3فرهنگي برخوردار باشند (بنتمدرسان، خود بايستي از اين توانش بين

 

                                                            
1 Zarate 
2 Kasper 
3 Bennett 
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  )34، ص 1997فرهنگي (برگرفته از بايرم، فاكتورهاي ارتباط بين 1شكل 

  1دانش
ان؛ درمورد دانش نسبت به خويشتن و ديگر

  تعامالت فردي و اجتماعي

 2هامهارت

  تفسير و ارتباط
  3هانگرش

  نسبي دانستنِ خود
  ارزش گذاردن بر ديگران

 آموزش
  آموزش سياسي

  4آگاهي فرهنگي انتقادي
 5هامهارت

  كشف و/يا تعامل
  

توان ه مياياست كالمللي مفهوم پايهفرهنگي، نگرش سخنگوي بينهاي توانش بيندر بين مؤلفه
هايي كه در مورد ديگر كنجكاوي، آزادي و آمادگي براي به تعليق درآوردنِ ناباوري«تحت عنوان 

، ص 1997توضيح داد (بايرم و همكاران، » ها و باوري كه در مورد فرهنگ خودمان داريمفرهنگ
هاي ي با فرهنگالمللي بايستي تمايل و نگرش مثبتي نسبت به آشنايديگر، سخنگوي بينعبارت)؛به7

خارجي مختلف و فرهنگ خودش داشته باشد؛بنابراين، كسب فاكتور بعدي كه دانش است از اهميت 
هاي اجتماعي و محصوالت و حياتي برخوردار خواهد بود. اين فاكتور از دو مؤلفه تشكيل شده: گروه

اجتماعي كه  عملكردشان در كشور خود و كشور مخاطب، و فرآيندهاي كلي در تعامالت فردي و
تعريف شده است » دانش فرآيندهاي اجتماعي و دانشِ نمايشِ اين فرآيندها«مختصراً تحت عنوان 

المللي بايستي از طرفي با فرهنگ خود و )؛بنابراين، سخنگوي بين8: ص 1997(بايرم و همكاران، 
  ا باشد.هاي خارجيِ مخاطبانش و از طرف ديگر با فرآيند اجتماعي تعامالتشان آشنفرهنگ

فرهنگي فرهنگي تنها به فراگيري دانش و نگرش محدود نيست. سخنگوي بينالبته، توانش بين
ها بپردازد؛ او بايد اسناد و وقايعِ بايد بتواند از طريق مقايسه، تفسير و ارتباط اطالعات به حل بدفهمي

ش مرتبط سازد (بايرم و ها را تفسير كند، توضيح دهد و با اسناد و وقايع فرهنگ خودديگر فرهنگ
طور ناخودآگاه رخ جا كه فرآيند كسب فرهنگ، به). عالوه بر اين، از آن8: ص 1997همكاران، 

                                                            
1 Savoirs 
2 Savoir comprendre 
3 Savoir etre 
4 Savoir s’engager 
5 Savoir apprendre/fair 
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ها و رفتارهايشان را توضيح دهند؛بنابراين، سخنگوي راحتي، عقايد، ارزشتوانند بهدهد، افراد نميمي
هاي موجود در تعامالت و م محدوديتفرهنگي بايستي به مهارت كشف نيز مجهز باشد تا عليرغبين

كارگيري ارتباطات واقعي به كسب دانش جديد در حوزه يك فرهنگ و عملكردهاي فرهنگي و به
). آگاهيِ فرهنگي انتقادي، 8: ص 1997ها بپردازد (بايرم و همكاران، ها و مهارتاين دانش، نگرش

ها، طور انتقادي و بر اساس معيارها، ديدگاهمؤلفه نهايي است كه به توانايي فرد براي ارزيابي كه به
ها و كشورها اشاره دارد. در واقع، عملكردها و محصوالت آشكار در فرهنگ خودش و ديگر فرهنگ

ها المللي بايستي از اين ارزشها و عقايد خودشان مسلط هستند و سخنگوي بينآموزان به ارزشزبان
  ).9: ص 1997گذارد آگاه باشند (بايرم و همكاران، أثير ميكه چطور بر ديدگاه مخاطبانشان تو اين

ها نقش محوري در كسب فهم )، ميانجي1978( 1فرهنگيِ ويگوتسكي- بر اساس نظريه اجتماعي
تنهايي به توانش توانند بهآموزان نمي) نيز معتقد است كه اكثر زبان2010كنند. سركو (فرهنگي ايفا مي

ها) بايستي از نگرش، دانش و مهارت الزم و راين، مدرسان (ميانجيفرهنگي دست يابند؛بناببين
فرهنگي برخوردار آموزان در راستاي دستيابي به توانش بين) براي كمك به زبان1977صحيح (بايرم، 
فرهنگي، داشتن تمايل طور كه سركو نيز اشاره كرده است اولين قدم براي آموزش بينباشند؛اما همان
). به زعم او، اين تمايل تا حد بسياري با درك مدرسان و آشنايي 2005كاري است (به انجام چنين 

كنند در هاي خارجيِ زباني كه تدريس ميها با ديگر مباحث فرهنگي و تعداد دفعاتي كه با فرهنگآن
كنند تا حد زيادي اند در ارتباط است. مدرساني كه با فرهنگ زبان خارجي كه تدريس ميتماس بوده

شوند و بيش از ديگر فرهنگي كشيده ميدرنگ به سمت مباحث بيننا هستند به هنگام تدريس، بيآش
كه كنند. از طرفي، درصورتيفرهنگي همراه ميمدرسانِ ناآشنا، آموزش زبان خارجي را با مدل بين

آشنايي آموزانشان باشند، بايستي از سطح فرهنگي در بين زبانمدرسان مايل به ارتقاي توانش بين
هاي خارجي در ها با فرهنگآموزان و منابع اطالعاتي (مستقيم/غيرمستقيم) كه از طريق آنزبان

كه مدرسان با ) نيز مفصالً توضيح داده، درصورتي2005طور كه سركو (اند مطلع باشند. همانارتباط
وند بايستي تالش آموزانشان نسبت به فرهنگ زبان خارجي مواجه شعدم آگاهي يا نگرش منفيِ زبان

                                                            
1 Vygotsky 
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هاي خارجي و تلطيف نگرششان داشته منظور آشنايي آنان با فرهنگبيشتري براي آموزش فرهنگ به
  تر عمل كنند.آموزانشان موفقسازيِ زبانفرهنگيتوانند در بينباشند. بدين ترتيب، مدرسان مي

فرهنگي از ش بينهدف از انجام اين تحقيق، بررسي ميزان آمادگي مدرسان براي آموزش توان
آموزانشان با هاي خارجي و آشناييِ زبانشان با فرهنگها از آشناييطريق كاوش در درك آن

  هاي خارجي است.فرهنگ

  روش تحقيق
  كنندگانشركت

مدرس زبان  120المللي امام رضاي مشهد صورت گرفته است. تحقيق حاضر در دانشگاه بين
 28و  20ها بين مرد) در اين تحقيق شركت داشتند كه سن آن 44زن،  76انگليسي از بين دانشجويان (

اند. با هاي زبان خصوصي را داشتهسال تجربه تدريس زبان انگليسي در آموزشگاه 6تا  2سال بوده و 
هاي خصوصي غيرمتمركز بوده و مدرساندر انتخاب توجه به اينكه سيستم آموزشي در اكثر آموزشگاه

هاي خصوصي تدريس زبان محدود ند محيط اين تحقيق به آموزشگاهروش تدريس خود آزاد هست
مانده، دانشجويان مورد باقي 81كنندگان، دانشجويان كارشناسي ارشد و مورد از شركت 39شده است. 

 اند.مقطع كارشناسي بوده

  ابزار تحقيق
نوان ) تحت ع2005اي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرارگرفته توسط سركو (پرسشنامه

(براي مشاهده متن كامل پرسشنامه مراجعه شود به » فرهنگيمدرسان زبان خارجي و توانش بين«
فرهنگي، و نه ) طراحي شده كه ابعاد فرهنگي را از منظر توانش ارتباطي بين2005، 1سركو و همكاران

نظر ريساجر  ). يكي از تمايزاتي كه به2005، 2دهد (ريساجرتوانش فرهنگي، مورد مطالعه قرار مي
ها و توان بين اين دو نوع توانش در نظر گرفت اين است كه توانش فرهنگي شامل دانش، مهارتمي

هاي مربوط به يك فرهنگ خاص است كه با يكي از كشورهاي زبان مقصد در ارتباط است نگرش

                                                            
1Sercu et al. 
2 Risager 



 دوم شمارة                       )      انساني علوم و ادبيات دانشكدة( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                     84 

ر بوميِ فرهنگي به ارتباط بين چندين فضاي فرهنگي در زبان مقصد و كشوكه توانش بيندرحالي
  ).2005آموزان اشاره دارد (زبان

كه نامه بر مدرسان زبان خارجي متمركز است چراكهنگارندهĤن معتقد است عليرغم ايناين پرسش
كنند اما چنين چيزي اكثر مدرسان معتقدند همزمان با تدريس زبان خارجي، فرهنگ را نيز تدريس مي

كاررفته در مقاله حاضر، اين مقوله را با موضوع شود. پرسشنامه بهدر محصول تدريسشان ديده نمي
دانند، معتقدند و ارتباط بين اين ساختارهاي ذهني با كنند، ميشناخت مدرس آنچه مدرسان فكر مي

 ).2003، 1مرتبط ساخته است (بورگ - دهندهاي درسشان انجام ميآنچه مدرسان در كالس

بخش با هدف كليِ توصيف  11شامل » گيفرهنمدرسان زبان خارجي و توانش بين«پرسشنامه 
اين  5و  4هاي ). بخش2003و سركو،  2پروفايل ميانگين در بين مدرسان زبان خارجي است (راين
فرهنگي آموزانشان و خودشان با توانش بيتحقيق به كاوش در درك مدرسان نسبت به آشناييِ زبان

هاي مربوط به اين دو بخش به همراه و گزينههاي مختلف تر در مورد سؤالپردازد. اطالعات دقيقمي
 گردد.دهي در بخش نتايج ارائه ميهاي نمرهاستراتژي

  نتايج
شود. در اين بخش، ميزان آگاهي و اطالع مدرسان از موضوعات فرهنگي مختلف نشان داده مي

شده است. فرهنگي نيز در اين بخش گنجانده بررسي ارتباط بين اين دانش و آشنايي با توانش بين
كنند مرتبط بدين منظور، ابتدا از مدرسان خواسته شد نام كشورهايي را كه با زباني كه تدريس مي

 81متحده و بريتانيا را نام بردند. استراليا (با كننده ابتدااياالتشركت 120است ليست كنند. تمامي 
كنندگان، بيش از يك . همه شركتامتياز) مقام دوم و سوم را به دست آوردند 64امتياز) و كانادا (با 

ها قرار داده شد تا ميزان كشور را ذكر كردند. سپس ليستي از موضوعات فرهنگي در اختيار آن
كنند بر اساس هاي خارجي و مردمي كه در كشورهاي نامبرده زندگي ميشان را با فرهنگآشنايي

في، آشنايي كافي، آشنايي كامل. اين بندي كنند: عدم آشنايي، عدم آشنايي كاچهار گزينه زير رتبه

                                                            
1 Borg 
2 Ryan 
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) و ليست مختصري 2000(سركو،  1هاي درسي زبان خارجيموضوعات فرهنگي برگرفته از كتاب
، نقل در سركو و 103- 102: صص 2001مطرح شده است ( 2باشد كه توسط شوراي اروپامي

  ).2005همكاران، 
ختلف را از نظر خودشان نشان ميزان آشنايي مدرسان با موضوعات فرهنگي م 1جدول شماره 

 اند.دهد. موضوعات از بيشترين تا كمترين ميزان آشنايي و ارقام ميانگين، مرتب شدهمي

  آشنايي مدرسان با موضوعات فرهنگي 1جدول 
 انحراف معيار ميانگين 

ها و غيره. زندگي روزمره، شرايط زندگي، غذا، نوشيدني1
 اي. آموزش، زندگي حرفه2

 . فرهنگ جوانان3

 ها و عقايد. ارزش4

 هاي توريستيعامه، جاذبهها، فرهنگ. سنت5

 . ساير نشانگرهاي فرهنگي (موسيقي، تئاتر، هنر)6

 هاي سياسي. تاريخ، جغرافيا، سيستم7

 . ادبيات8

 هاي مختلف قومي و اجتماعي. گروه9

 آموزان و ديگر كشورهاود زبانالمللي (سياسي، اقتصادي و فرهنگي) با كشور خ. روابط بين10

2.76 
2.60 
2.55 
2.47 
2.40 
2.38 
2.35 
2.26 
2.02 
1.98 

.74 

.78 

.84 

.77 

.78 

.73 

.69 

.77 

.70 

.75 

اند در مورد زندگي ) كه مدرسان به دست آورده2.76بر اساس اين جدول، باالترين امتيازي (
قدركافي با همه مباحث فرهنگي سان بهدهد كه مدرروزمره بوده است. اعداد به دست آمده نشان مي

آيد اندازه كافي آشنا هستند. به نظر مي) به1,98المللي () به جز روابط بين3,00و  2,01(امتيازات بين 
دانش مدرسان با موضوعات مختلف تنها تا حدي است كه بتوانند دانش فرهنگي خود را به 

فرهنگي، مدرسان آشنايي و يدگاه توانش ارتباطي بينديگر، از دعبارتآموزانشان منتقل كنند؛بهزبان
  المللي آگاهي ندارند.هاي فرهنگي و روابط بيناند چراكه از تفاوتدانش كافي را به دست نياورده

هاي هاي درسي، منابع ديگر اطالعاتي براي آشنايي با فرهنگعالوه بر محتويات فرهنگيِ كتاب
هاي )؛بنابراين، ديگر بخش2005كننده هستند (سركو، تعيينها نيز خارجي مانند سفر يا رسانه

                                                            
1  Foreign Language Textbooks 
2 Council of Europe  
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كنند بار به كشورهاي خارجي سفر ميكه مدرسان هر چندوقت يكپرسشنامه به سؤاالتي در مورد اين
كنند يا خير پرداخته است؛بنابراين، ابتدا تعداد هاي خارجي استفاده ميكه آيا در منزل از رسانهو اين

ها شامل هرگز، هر از گاهي، و اغلب شورهاي خارجي بررسي شده است. پاسخدفعات سفرشان به ك
با كاهش عدد ميانگين، نشان داده شده است. گزينه هرگز با امتيازات بين  2بوده كه در جدول شماره 

  بوده است. 3,00و  2,01، و گزينه اغلب بين 2,00و  1,01، گزينه هر از گاهي بين 1,00و  0,01
 

  سفر مدرسان به كشورهاي خارجي دفعات 2جدول 
انحراف معيارميانگينكنندگانشركت

 25. 1201.93 سفر توريستي - 

 40. 1201.86 سفر كاري - 

 51. 1201.79 ديدار با فاميل و دوستان - 

 58. 1201.70 برنامه آموزش مدرس - 

 00. 1201.00 ايسفرهاي مدرسه - 

درصد مدرسان ايراني كه زبان خارجي  90ريباً دهد كه تقطور واضح نشان ميها بهدرصد داده
اند؛بنابراين، سفر را هاي خارجي در تماس نبودهطور مستقيم با فرهنگكنند هرگز بهتدريس مي

ها در حالي ها با فرهنگ خارجي دانست چراكه اكثر آنتوان يك منبع اطالعاتي براي آشنايي آننمي
  برند.اند كه در كشور خود به سر ميشدههايشان آشنا با كشورهاي خارجي و فرهنگ

كنند نشان دفعاتي را كه مدرسان در منزل با فرهنگ خارجي ارتباط برقرار مي 3جدول شماره  
دهنده هر از نشان 1,00و  1,01دهندهگزينه هرگز، بين نشان 1,00و  0,01دهد (امتيازات بين مي

 ست).دهندهگزينه اغلب انشان 3,00و  2,01گاهي، و بين 

  تعداد دفعات تماس مدرسان با فرهنگ خارجي در منزل 3جدول 
انحراف معيارميانگينكنندگانشركت 
 58. 2.38 120 ايتماس رسانه - 

 00. 1.00 120 مسئول آموزش زبان خارجي - 

 00. 1.00 120 انداشخاصي كه اصالتاً متعلق به يك كشور خارجي بوده - 

 00. 1.00 120 مؤسسات فرهنگي - 
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بيشتر بين مخاطبان زبان و نزديكي بيشترِ كشورهايشان باعث افزايش دانش در تعامالت  تماس
ترين فاكتور هاي ارتباطي مدرنمانند رسانه كه اصليها خواهد بود. گرچه امروزه با وجود شبكهآن

هاي خارجي است، ديگر مشكل عدم نزديكيِ كشورها برطرف شده آشناييِ مدرسان با فرهنگ
درصد از مدرسان از طريق روزنامه،  70هاي تحقيق، حدوداً ). با توجه به يافته1977، است(بايرم

هاي ها كتابحال، اكثر آناند. گرچه بااينهاي خارجي در ارتباطتلويزيون، راديو و اينترنت با فرهنگ
  دهند.آموزان بر ديگر منابع آموزشي ترجيح ميدرسي را براي آشنايي زبان

هاي خارجي از نگاه مدرسانشان آموزان نسبت به فرهنگميزان آشنايي زبان حال، به بررسي
آموزان در آموزانشان، شامل انگيزه زبانپردازيم. بدين منظور، ابتدا، تصور كليِ مدرسان از زبانمي

رار ) ق10) تا كامالً موافق (1ها بر مداركامالً مخالف (فرهنگي بررسي گرديد. پاسخارتباط با توانش بين
 گرفتند. ارقام ميانگين خاص در جدول زير نشان داده شده است.

  آموزانتصور كلي مدرسان از زبان 4جدول 
انحراف معيارميانگينكنندگانشركت 

 2.79 6.50 120 بسيار باانگيزه براي يادگيري زبان دوم

 2.57 6.28 120نگرش مثبت نسبت به مردم زبان دوم

 2.74 5.17 120 مشكل است يادگيري زبان دوم بسيار

 2.68 5.10 120 هاي زبان دومدانش در مورد فرهنگ
  

آموزانشان انگيزه بسيار بااليي براي اند كه زبان) اظهار داشته%65توجهي از مدرسان (شمار قابل
آموزانشان نگرش ) معتقدند كه زبان%63,2ها (يادگيري زبان دوم (انگليسي) دارند. بعالوه، اكثر آن

) نيز بر اين باور %52,2هاي خارجي دارند. حدوداً نيمي از مدرسان (مثبتي نسبت به مردم فرهنگ
از مدرسان نيز  %50دانند. آموزان، يادگيري زبان دوم را امري بسيار دشوار مياند كه زبانبوده
  اند.آموزانشان را آگاه از فرهنگ زبان خارجي دانستهزبان

ه شد به چند سؤالتشريحي در زمينه درك آنان از نظرات همچنين، از مدرسان خواست
ها در ارتباط زبان) و مردمي كه غالباً با آنآموزانشان با در نظر داشتنِ كشورهاي خارجي (انگليسيزبان

  هستند پاسخ دهند.
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ي مرتبط متحده را با زبان انگليسآموزان غالباً اياالتاند كه زباناكثر مدرسان به اين نكته اشاره كرده
ها و سبك آموزان تمايل دارند شيوه زندگي آمريكايي را در پيش بگيرند و از سنتدانند. زبانمي

طور نتيجه گرفت كه نگرش مثبتي نسبت به سخنگويان توان اينها تقليد كنند؛بنابراين ميزندگي آن
ده را قدرتمندترين متحآموزان نيز اياالتبومي خارجي و كشورهايشان وجود دارد. بعضي از زبان

  اند.كشور و استعمارگر جهان دانسته
آموزانِ تنها دو نفر از مدرسان، كانادا و بريتانيا را با زبان خارجي كه در حال يادگيري آن زبان

آموزان نگرش مثبتي نسبت به اين كشورها داشته و به اند. در اين موارد نيز زبانهستند مرتبط دانسته
آموزان براي مردم كانادا بيان هاي بارزي كه زباناند. ويژگيسومشان متمايل بودهتقليد از عادات و ر

  گيري و تنبلي بوده است.اند مهرباني، و براي مردم بريتانيا، سختداشته
آموزان مايل به آشنايي بيشتر در زمينه اند كه زبانالقول به اين نكته اشاره كردهتمامي مدرسان متفق

ها، بازيكنان ورزشي، موضوعات علمي جديد، تكنولوژي و مد در كشورهاي ارهموزيك محبوب، ست
ها به دست ها بخصوص تلويزيون و فيلمآموزان اين اطالعات را از طريق رسانهخارجي هستند. زبان

هاي آموزانشان با فرهنگهاي درسي را نيز در آشناييِ زبانآورند. مدرسان، نقش حياتيِ كتابمي
  اند.ر شدهخارجي متذك

آموزانشان با فرهنگ خارجي در ها از تعداد دفعاتي كه زبانجدول زير، نظرات مدرسان و درك آن
هاي اغلب، هر از ها با كاهش عدد ميانگين، گزينهدهد. پاسخطور موجز نشان مياند را بهتماس بوده

گزينه  دهندهنشان 1,00و  0,01هاي قبلي، امتيازات بين دهد؛مانند بخشگاهي و هرگز را نشان مي
 گزينه اغلب است. دهندهنشان 3,00و  2,01دهنده هر از گاهي، و بين نشان 1,00و  1,01هرگز، بين 

  هاي خارجيآموزان با فرهنگتعداد دفعات تماس زبان 5جدول 
 انحراف معيار ميانگين كنندگانشركت 

 65. 2.40 120 هاي تلويزيونيكانال - 

 70. 2.30 120 اينترنت - 

 60. 2.26 120 هاي خارجيهاي مربوط به فرهنگمجالت و روزنامه - 

 59. 1.60 120 ادبيات - 

 59. 1.40 120 سفر به كشورهاي خارجي - 
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طور غيرمستقيم با آموزان نيز، مانند مدرسان، اكثراً بهدهد كه زبانهاي تحقيق نشان مييافته
آموزانشان هرگز به كشورهاي سان معتقدند كه زبانمدر %72اند و هاي خارجي در تماس بودهفرهنگ

 اند.خارجي سفر نكرده

  بحث
گيرند. در واقع، شناختي مورد بحث قرار ميهاي تحقيق با رويكردي بومدر اين بخش، يافته

). در اين 2004، 1اليرپردازد (ونشناسيِ زبان به مطالعه تعامالت بين زبان و محيط اطرافش ميبوم
دهد، محيط در نظر گرفته شده عه و بافت ايران كه فرآيند آموزش زبان در آن رخ ميتحقيق، جام

  است.
كدام خود را آموزان (از ديدگاه مدرسان)، هيچهاي تحقيق نشان داد كه نه مدرسان و نه زبانيافته

رويكرد  دانستند. بايد خاطرنشان كرد كه با توجه بهالملل آشنا نمياندازه كافي با روابط بينبه
طور غيرمستقيم آموزان اكثراً بهشناختي،گردشگري جايگاه خاصي در ايران ندارد و مدرسان و زبانبوم

اند. از طرفي، از هاي خارجي در ارتباطهاي درسي، با فرهنگها و كتاببراي مثال از طريق رسانه
اند هايي مواجهانبوهي از كتابشود، مردم با درستي در ايران رعايت نميرايت بهجا كه قانون كپيآن

گرفته در مدرسان و اكثر زبان به چاپ رسيده است؛بنابراين، هويت شكلكه در كشورهاي انگليسي
ها هستند. درنتيجه، سازي آناي است كه در پي تقليد از سخنگويان بومي و مدلگونهآموزان بهزبان

) و مدرسان نيز مانند 1985(كاچرو،  شودزبان انگليسي، يك زبان جهاني در نظر گرفته نمي
المللي برخوردار نيستند. به همين دليل است كه اكثر آموزان از آشنايي چنداني با روابط بينزبان
متحده و بريتانيا (كشورهاي مركزي به زعم كاچرو) را جزء دهندگان به پرسشنامه، اياالتپاسخ

  اند.كشورهاي مرتبط با فرهنگ انگليسي دانسته

  گيرييجهنت
طور توان اينهاي خارجي، ميشان با فرهنگهاي مدرسان و ميزان آشناييبا در نظر داشتن پاسخ

زبان مادري مردم است با ها، انگليسي،استنباط كرد كه مدرسان، فقط كشورهايي را كه در آن

                                                            
1 Van Lier 
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مركزيت  اند و درك فرهنگيِ ديگر كشورها از ديد مدرسان، ازهاي خارجي مرتبط دانستهفرهنگ
هاي خارجي قدر كافي با فرهنگتوان گفت گرچه مدرسان بهخاصي برخوردار نيست؛بنابراين، مي

كه اين آشنايي به كشورهايي محدود شده كه زبان انگليسي، زبان مادري آشنا هستند اما با توجه به اين
اس نتايج تحقيق، مدرسان فرهنگي برخوردار نيستند. عالوه بر اين، بر اسهاست، از توانش بينمردم آن

انجامد، كمترين ميزان آشنايي را با فرهنگي مياز بين موضوعات مختلف فرهنگي كه به توانش بين
  اند.الملل نشان دادهروابط بين

گيري كرد طور نتيجهتوان اينهاي بيگانه، ميبر اساس نوع تماس (مستقيم/غيرمستقيم) بافرهنگ
هاي ها و كتب درسي با فرهنگطور غيرمستقيم و از طريق رسانهموزان بهآكه مدرسان نيز همانند زبان

كه منابع اطالعاتيِ غيرمستقيم، ) و با توجه به اين1997اند. بر اساس گفته بايرم (خارجي در ارتباط
هاي خارجي در توان انتظار داشت تصاوير واقعي از فرهنگغالباً تحت سلطه سياست هستند، نمي

اي و هاي كليشهآموزان ايراني نگرشكنند. احتماالً به همين دليل، به عقيده مدرسان، زبان اذهان ايجاد
  هاي خارجي دارند.خاصي نسبت به مردم فرهنگ

اندازه فرهنگي را بهگيري كرد كه مدرسان ايراني، آمادگيِ آموزش بينتوان نتيجهدرمجموع، مي
فرآيند آموزش، نقش ميانجي را در ارتقاي توانش  كه مدرسان دركافي ندارند و با توجه به اين

هاي ) و تصويرسازيِ واقعي از فرهنگ2003كنند (راين و سركو، آموزان ايفا ميفرهنگيِ زبانبين
فرهنگي هاست، بايستي در وهله اول، درك فرهنگي خود را از منظر توانش بينآن خارجي به عهده
المللي هايي كه براي يك سخنگوي بينها و نگرشمهارت ديگر، كسب دانش،عبارتافزايش دهند؛به

  اي برخوردار است.العادهالزامي است از اهميت فوق
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