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  چكيده
، از قـرن نـوزدهم عـالوه بـر     هاي فرهنگي سنتبا توجه به رابطة تنگاتنگ زبان و 

بـا ايـن حـال، كمبـود تحقيقـات      . آموزش زبان بر آموزش فرهنگ نيز تأكيـد شـد  
زبانـان   فارسـي   خصوص تأثيرات فرهنگ ايراني در آموزش زبان فارسي به غيـر  در

نامه همراه با كنتـرل روايـي    جا با تهية پرسش در اينروش كار . كامالً مشهود است
در سنين را زبان  فارسي پنجاهپيكرة مورد بررسي . صوري و محتوايي آن بوده است

با هـدف تحليـل   ها  به آنممكن است گيرد كه  دربر ميو سطوح تحصيلي متفاوت 
ايـن   .هاي فرهنگي براي آموزش فرهنگ توجه شود عنوان جاذبه فراواني عواملي به

هاي فرهنگـي ايـران،    بررسي فراواني جاذبه: موارد در سه بخش بررسي شده است
هـاي فرهنگـي در آمـوزش فارسـي، و اثرگـذاري       تأثير محيط يـادگيري و جاذبـه  

بـر ايـن   . هـاي فرهنگـي   هاي متفاوت و برگزاري كالس برگزاري كالس در محيط
شده، نمايانگر آن است  جدول و نمودار عرضه 6نتايج تحقيق، كه در قالب  اساس،
هـاي   زمينة فرهنگي نقش مهمي در يادگيري زبان دارد و سبب بروز نگرش كه پيش

  .شود مثبت يا منفي دربارة زبان مي
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  مقدمه
پس از خود گرفت و ه ب اي  تازه ةادب و هنر ايران رنگ و چهر و اسالمي، فرهنگ اندر دور

ها در هزارة سوم  سه قرن توسعه و نفوذ زبان و فرهنگ عرب، زباني كه از زمان ورود آريايي
در مدت  .اي شگرف داشت ارزش و اعتبار خود را بازيافت پيش از ميالد گسترش و توسعه

اعـراب، بـراي   . دسـت نـداد   كلـي از   خود را بـه  سه قرن نفوذ اعراب نيز زبان فارسي اعتبار
هاي  گسترش قلمرو خود و همچنين ناتواني در ادارة امور خود، ايرانيان را در برخي منصب

گماردند؛ از اين رو، مكاتبات و مناسبات ديواني آنان به خط و زبان فارسـي   ديواني خود مي
زمـان نسـبتاً   در  ،نتيجـه   در. بود كه خود سبب گسترش فرهنگ و هويت ملي ايرانيـان شـد  

حتـي  تا غـرب افريقـا و    ي دوراز آسيا ،در سراسر قلمرو اسالمي فرهنگ و هنر ايران اندكي
 بعـد از يـك دورة افـول، زبـان فصـيح      عبارت ديگره ب. گسترش يافت ،جنوب غربي اروپا

س تا هاي اقيانوس اطل يافت و از كرانه سرافرازي و سروري فارسي و فرهنگ گرانقدر ايران
خره از سـنگاپور تـا اسـپانيا    التا بغداد و با آسياي شرقي و از روم،، از دهلي تا هنداقيانوس 

  .جويندگان دانش و ادب شدزبان 
 ،جهان ةافتاد نقاط دور برخي درحتي  ،دنبال ترويج و گستردگي زبان و فرهنگ ايراني  هب

ـ   بـا همچنين، . تأسيس شدخاورشناسي و انستيتوهاي مطالعات شرقي ي ها انجمن ه توجـه ب
از  فرهنـگ ايرانـي يكـي پـس     ةتحقيـق و مطالعـ  براي  يهاي انجمن ،زمين  راناي غني فرهنگ

 همـة تقريباً در گونه بود كه  اينو  بنيان نهاده شدمريكا اديگري در كشورهاي مترقي اروپا و 
 گ و زبـان و تـأثير فرهنـ  پارسـي  زبان و ادب مطالعات  ةخاورشناسي جهان رشت مؤسسات

   .گذاري شد بنيان ديگر كشورهاسرزمين ما و نفوذ آن در فرهنگ 
. در پي عوامل يادشده، بسياري از افراد در سراسر جهان به زبان فارسي گـرايش يافتنـد  

بـودن يكـي در يـادگيري     اين اساس، با توجه به رابطة متقابل زبان و فرهنـگ و مشـتمل    بر
با وجود اين، . آموزش زبان در كانون توجه قرار گرفتديگري، شناخت عوامل فرهنگي در 

  .تحقيقات فرهنگي در ايران هنوز رنگ و بوي مطالعات مشابه در سراسر دنيا را ندارد
شـاخص فرهنگـي را   . هاي فرهنگ نيز اهميت بسياري دارد باره، توجه به شاخص اين در

اگـر بخـواهيم   . شـود  اي دانست كه تعريف فرهنگ بر آن مبنـا ميسـر مـي    توان مشخصه مي
. هـاي آن را تعريـف كنـيم    نظر بگيريم، بايـد مشخصـه   هايي را در آموزش فرهنگ در مالك

هاي فرهنگ در حوزة آموزش نيز بايد از مسـائل و مشـكالت و نيازهـاي اساسـي      شاخص
. نظـر گرفتـه شـوند    هاي فرهنگي براي آموزش در عنوان شاخص  بهمردم استخراج و سپس 
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در ايـن  . ها از نكـات مهـم اسـت    گونه آموزش فرهنگي تعيين اولويت هر اساس، در اين  بر
هاي موضوعي مد نظر قـرار    منزلة شاخص هاي فرهنگي در آموزش فرهنگ به تحقيق، جاذبه

شده بايد اين موارد  هاي اشاره در حصول اهداف، پس از تعيين عناوين و شاخص. اند گرفته
توجـه بـه بافـت و محتـوا نيـز در ايـن       . شـوند هاي درسـي لحـاظ    بندي و در برنامه سطح

  .خصوص مهم است
  

  پيشينة پژوهش. 1
آمـوزان   هـاي موجـود دربـارة تـأثير فرهنـگ ايرانـي در زبـان        ژوهش با توجـه بـه كمبـود پ   

  . زبان، تحقيق حاضر به بررسي و تحليل اين امر اختصاص يافته است فارسي   غير
  
  هاي ايراني پژوهش 1.1

تحقيقـات  . جـه شـده اسـت   هاي مـرتبط در كشـور تو   اختصار به پژوهش بهدر اين بخش، 
، و )Darabi ghane, 1996(قـانع   ، دارابـي )Ghodsian moghadam, 1998(مقـدم   قدسـيان 
، دربارة تأثيرات فرهنگ انگليسي در يادگيري آن، در ميـان  )Jafaripoor, 1999(پور  جعفري

  . توجه است ديگر تحقيقات درخور
منزلـة فعاليـت پـيش از     ، با هدف بررسي تأثير مقدمات فرهنگي، بـه )1996(قانع  دارابي

خواندن، در درك مطلب انگليسي، در حكم زبان خارجي در سطوح مقدماتي و متوسـط و  
مقدمات فرهنگـي   نداشتن در نتايج تحقيق خود، تأثير او .پيشرفته، پژوهشي انجام داده است

را، در سـطوح مقـدماتي و پيشـرفته و تأثيرگـذاري در سـطح      آمـوزان   در درك مطلب زبان
  . متوسط، متذكر شده است

آموزان دبيرستاني بـر   به تأثيرات خنثي، مثبت، يا منفي فرهنگ دانش) 1999( پور جعفري
فرضـية ابتـدايي وي   . هاي عادي توجه كرده اسـت  فرايند يادگيري زبان انگليسي در كالس

آمـوزان بـود كـه بـا      بان فارسي و انگليسي بر يادگيري دانشهاي دو ز تأثيرات منفي تفاوت
هـاي خـود، خطاهـايي را، كـه      او در بررسـي . انجـام رسـيده اسـت    شيوة تحليل خطاها به 

دادند، در مواردي ناشي از تداخل زباني و در مواردي  خصوص در سطح مقدماتي رخ مي به
  .آن برشمرده است هاي درسي و شيوة آموزش و نظاير ديگر ناشي از نقص كتاب

هاي آمادگي زبان انگليسـي در   ، ارزشيابي محتواهاي فرهنگي دوره)1998(مقدم  قدسيان
در ايـن خصـوص محتواهـاي    . دانشگاهي در ايران را بررسي كرده است  تدريس دورة پيش
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هـاي   بر مبناي مقوله  ها دانشگاهي، با هدف ارزشيابي آن فرهنگي دو كتاب درسي دورة پيش
  .اند بررسي و تحليل شده) Finocchiaro and Bonomo, 1973(فرهنگي 

  
 ايراني هاي غير  پژوهش 2. 1

كنـد و   در كتاب خود، به اهميت فراگيري فرهنـگ دوم اشـاره مـي   ) Brown, 2007(براون 
جا كه يادگيري فرهنگ اهميت دارد، بايد بدانيم منظور ما از فراينـد يـادگيري    از آن گويد مي

كه  هاي زبان خارجي بدون آن آموزان كالس گويد بسياري از زبان براون مي. فرهنگ چيست
. آموزنـد  به عمق معيارها و اصول فرهنگي مردم آن زبان آگاهي داشته باشند زبان آنان را مي

ها، در برنامة آموزشي زبان خارجي، فرهنگ را  اساس آن برهم هست كه  هاي ديگري نظريه
توجه با آن فرهنگ   گونه تماس درخور آموزان بدون هيچ دانند كه زبان ليستي از واقعياتي مي

كه يادگيري فرهنگ فرايندي است بـراي   گويند ميواقع  ؛ در گيرند صورت شناختي ياد مي به
يادگيري فرهنگ فراگيري يـك هويـت دوم   . هاي فرهنگي هايجاد معناي مشترك بين ديدگا

پذيري  گرو يادگيري فرهنگ و به عبارت ديگر، فرهنگ است كه خلق اين هويت جديد در 
  :كند اشاره مي» فراگيري فرهنگ«براون به چهار مرحلة متوالي . است
  هاي پيرامون زندگي؛ مرحلة هيجان و خوشحالي مفرط از تازگي. 1
هايي بسيار ميـان   كنند تفاوت ة فرهنگي، يعني زماني كه افراد احساس ميمرحلة ضرب. 2

جا كه در برقراري ارتباط راحت نيستند، همـراه   فرهنگ آنان و فرهنگ جديد هست و از آن
  با احساس ناامني است؛

  بازگشت تدريجي به وضع قبلي كه در ابتدا با دودلي و ترديد همراه است؛. 3
  .يا بهبود كامل اوضاع مرحلة بهبود تقريبي. 4

آمـوزان دپارتمـان    پژوهشي دربارة مشاركت دانش) Genc & Boda, 2005(گنك و بادا 
هـاي   هدف آنان بررسي ديـدگاه . اند آموزش انگليسي دانشگاه چوكوروا در تركيه انجام داده

در ايـن  . شـود  هاي فرهنگي بود كه پيش از دورة اصلي برگزار مي دانشجويان دربارة كالس
هاي فرهنگـي و   ها و فوايد نظري مطرح پيرامون كالس اند كه ميان ديدگاه ررسي نشان دادهب

توانـد   هاي فرهنگـي مـي   نتايج تشابه بسياري هست و يادگيري فرهنگ و شركت در كالس
در طي اين پژوهش . آگاهي فرهنگي را، چه در جوامع مقصد چه در جوامع بومي، باال ببرد

هــاي  هــاي فرهنگــي بــا داده خصــوص برگــزاري كــالس رنظــر متخصصــان ايــن رشــته د
  .شد كنندگان در پژوهش توجيه مي  شركت
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اهميـت در   هاي متفاوت فرهنگ جايگـاهي بـا   كه بدون توجه به ديدگاه گويد ميچاكير 
بـه اعتقـاد وي، زبـان و فرهنـگ     . مطالعات مرتبط با آموزش و يادگيري زبان خارجي دارد

بر ايـن  . )Chakir, 2006( شود طريق زبان است كه فرهنگ بيان مي  ازاند  هايي بنيادين واسطه
، لزوماً آن را بـراي   داند  را مفيد مي) pure information(»  اطالعات محض«مبنا، وي گرچه 

آمـوزان در اغلـب مـوارد، دانـش      زبان. داند آموزان ضروري نمي كسب بينش الزم براي زبان
تواننـد از آن   اقتضاي شرايط نمي  درستي و به دارند، ولي بهكافي مربوط به زبان را در اختيار 

  .شود بهره ببرند؛ كه اين امر از نداشتن دانش كافي دربارة فرهنگ مقصد ناشي مي
. كه فرهنگ در توسعة زبان تـأثيري بسـزا دارد   گويد مينيز ) J. Mendoza Govea( مندوزا

دارد اين فرهنگ است كه در هـر   اذعان مي )Levinson, 2003: 26 - 27(نقل از لوينسون   او به
. هـاي فرهنگـي اسـت    واقع محصول سـنّت  شود و محتواي زبان در زبان خاص كدگذاري مي

هـاي آموزشـي    هاي فرهنگي در جهان را عاملي تأثيرگذار در ايـدئولوژي  مندوزا تفاوت سنت
اي بـه   ارند و از جامعـه لحاظ فرهنگي حالتي نسبي د ها به به اعتقاد او، ايدئولوژي. دانسته است

هـاي فرهنگـي    گرفتن تفـاوت  نظر توجه به ساختار قدرت با در. شوند جامعة ديگر متفاوت مي
آموزان و انتخاب روش تدريس و برنامة درسي و سـاير   هاي دانش موجود و چگونگي فعاليت

بـان  پي داشته كه افزايش تسـلط معلـم بـر ز    گيري را در موارد بررسي شده است و اين نتيجه
مقصد و ابعاد فرهنگي آن افزايش درك متقابل و تسهيل حصول اهداف و پيشرفت فرايندهاي 

  .دنبال دارد  برنامة درسي را به
آوردن اطالعات الزم براي معلمان و يادگيرندگان  بر اين مبنا، هدف از پژوهش حاضر، فراهم

  . زبان خارجي است تا بتوانند ميان زبان مقصد و فرهنگ آن ارتباطي مناسب برقرار كنند
  

  )cultural pedagogy(آموزش فرهنگ . 2
چهـارچوب   نقـش در ) Risager, 2007(ارچوب آمـوزش فرهنـگ   هژوهش حاضر، چ در پ

 .شود اختصار توضيح داده مي كار بسته و در زير به نظري به
كنـار   هاي پاياني قرن نوزدهم بوده است و در  برانگيز دهه آموزش فرهنگ موضوع بحث

) المعارفي يا ملّي ةدائر(لحاظ محتوايي ابعادي فرهنگي و جهاني  آموزش زبان، كه همواره از 
م، اسـتقالل   پ 500 هـاي آمـوزش فرهنگـي از    طرح ريشـه  رغم به. داشته، مطرح شده است

امـا آمـوزش زبـان و    . گـردد  بازمي 1960آموزش فرهنگ، در جايگاه گرايشي مجزا، به دهة 
هـا و كـاربرد    ، ارتباطي با يكديگر نداشـتند و بـه عملكـرد مشـترك آن    1990 فرهنگ تا دهة
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. در اين دهه توجه شـد ) intercultural learning) (ibid: 5(  فرهنگي اصطالح يادگيري بين
و ) unity(زمـان مفـاهيم وحـدت     اصطالح آموزش فرهنگ و زبان در بخـش نظـري، هـم   

  .سازد را به ذهن متبادر مي) duality(دوگانگي 
واقع به آموزش زبان بـا هـدفي خـاص و موضـوعي مركـب بـراي        آموزش فرهنگ در

تدريج به پـذيرش جهـاني    زشي بهفرهنگ و زبان در جايگاه اهداف آمو. تدريس اشاره دارد
در ايـن  ). ibid(بـودن آن توجـه شـده اسـت      رسيده و به جنبة نظري آن بيشتر از كـاربردي 

ديدگاه، آموزش زبان بايد آموزش در روابط فرهنگي و اجتماعي در كشورهاي زبان مقصـد  
اي داشته باشد و  برنامة درسي دوگانه كلبر اين اساس، آموزش زبان بايد در . را شامل شود

اي است كه، بـا توجـه بـه نيـاز بـه يكپـارچگي ابعـاد زبـاني و فرهنگـي،           اين همان حوزه
  ).ibid: 6(هاي اساسي را در آموزش پديد آورد  چالش

هاي  ، يعني زبان)زبان دوم(عالوه بر تأكيد روي آموزش فرهنگ، آموزش زبان خارجي 
معلم و ) generalist(  نگري ر از كشور مورد آموزش، مستلزم كليكاربردي در كشورهايي غي

بايـد  ). ibid(اي وسيع مشتمل بر زبان و ادبيات و فرهنگ و اجتماع است  تسلط او بر حوزه
هاي فرهنگي كه در يـك بافـت پديـد     توجه داشت تأثيرات فرهنگي بر يادگيرنده و تفاوت

ايـن تـأثيرات ممكـن    . هاي فـردي  نه تفاوت شود و هاي گروهي ناشي مي آيد، از تفاوت مي
هاي خاص،  هاي خاص، انتخاب فعاليت هاي گرايش به فعاليت، انتخاب سبك است به شكل

  .ناپذير تجلي يابند اي از مشكالت و كمبودهاي تشخيص مشكالت درك و حتي مجموعه
  :گويد سليماني مي

و ارائـة خـود بـا يكـي از     هر فرهنگ براي داشتن سهمي در تحوالت جهان، نيازمنـد عرضـه   
در . شـود  ترين اين ابزارهـا دانسـته مـي    گمان زبان از مهم ابزارهاي ارتباطي موجود است كه بي

شـدن بـه    هاي گفتاري و نوشتاري ادبيـات در وارد  بافت آموزش فرهنگ و زبان، كار با صورت
مؤثر داشته است  دانند، نقشي مي) foreign experiences(آنچه برخي افراد آن را تجارب خارجي

هاي ديگـر نگـرش بـه دنيـا،      هاي ديگر زندگي، شيوه شيوه: گيرد كه خود، اين موارد را دربر مي
از سوي ديگر، اين امر، ابزاري كارآمد بـراي آگـاهي از   . هاي ديگر تجسم، و حاالت تفكر شيوه

  ).7: 1382(آيد  شمار مي هاي فرهنگي، تاريخي و اجتماعي به  هاي ديگران در بافت ديدگاه

نقل  يابد؛ سه بعد كلي آن به  هايي گوناگون بروز مي بعد فرهنگي آموزش زبان به صورت
بعد   .content dimension(  ،2(بعد محتوا  .1: اند از ، عبارت)Risager, 2007: 8(از ريسگر 

 ).poetic dimension(بعد شعري  .3،  )context dimension(بافت 
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بعد محتوا با محتواي آموزش مرتبط است كه ارتباطات فرهنگـي و اجتمـاعي را شـامل    
در ايـن بعـد،   . خـورد  چشم مي ها و نظاير آن به  هاي مختلف متون و فيلم شود و در گونه  مي

فرهنگ مترادف، تصوراتي از كشورهاي زبان مقصد است كـه بـراي تفسـير و بررسـي بـه      
  . با توجه به اهميت اين بعد، توجه بسياري به آن شده است. شود آموزان عرضه مي دانش

بعد بافت، به ابعاد اجتماعي توجه دارد كه كاربرد زبـان و دانـش اجتمـاعي فرهنگـي را     
جا، فرهنگ بافـت كـاربرد زبـان     در اين. براي استفادة اجتماعي مناسب از زبان مد نظر دارد

  .شوند مقصد زبان اول است، بررسي ميهايي كه در آن زبان  ويژه بافت است؛ و به
شـود؛ و فرهنـگ در ايـن بعـد عبـارت اسـت از        در بعد شعري به اشعار زبان توجـه مـي  

  . هاي نوشتاري و گفتاري شناختي زبان در صورت كاربردهاي شعري و زيبايي
هـاي رايـج آمـوزش زبـان      كتـاب (در منابع زبان فارسي، اغلب به بعد محتوايي فرهنگ 

شـود؛ يعنـي    و بعد شعري، با تكيه بر ادبيات، توجه مـي ) تكية بيشتر بر ابعاد ديني فارسي با
هاي آموزش زبان فارسـي و بيشـتر در سـطوح متوسـطه و      شده در كتاب شعرهاي گنجانده

در . تـوجهي شـده اسـت     هاي درسي، بـي  ويژه در كتاب پيشرفته؛ اما به بعد بافتي همواره، به
هـايي    ر تركيه، پيش از آموزش زبان بـومي بـه خارجيـان، كـالس    جمله د  ديگر كشورها، از

شود كه متأسفانه فقدان آن در  آموزان برگزار مي فرهنگي با درنظرگرفتن ابعاد فوق براي زبان
شـود، مشـهود اسـت؛     ايران و نيز در كشورهاي ديگري، كه در آن فارسي آموزش داده مـي 

شايان به ذكـر  . گيرند معرض اطالعات خالص قرار مي آموزان مستقيماً در   اي كه زبان گونه به
بايد با فرهنگ و زبان آشـنايي كامـل داشـته     است كه استادان آموزش زبان فارسي نيز خود 

از سـوي ديگـر، اسـتادان بايـد زبـان و فرهنـگ       . باشند و اين اطالعات نبايد محدود باشـد 
ها، بتوانند از جهات مختلف  وتها و تفا آموزندگان خود را بشناسند تا بعد از كشف شباهت

  .ارتباطات فرهنگي ميان زبان مقصد و مبدأ برقرار سازند
  

  رابطة زبان و فرهنگ. 3
يوهانسـون  . نمايد در تعيين ارتباط ميان زبان و فرهنگ، ارائة تعريفي از فرهنگ ضروري مي

  : كنند و الرسون فرهنگ را چنين تعريف مي
» تاريخي«اصطالح   كند و به دگرگوني، محيط پيرامون ما تغيير ميطريق يك فرايند مستمر  از
يوهانسون و الرسـون،  ( شود شدة پوياست كه فرهنگ ناميده مي اين جهانِ تاريخي. شود مي

  .)142: 1388نقل از سجودي،  ؛ به 2002
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، سـه طـرح بـراي رابطـة دوسـوية زبـان و       )Bailey & Peoples, 2002(بيلي و پيپلس 
  :اند نظر گرفته درفرهنگ 

فرهنـگ   بـا  افـراد  زبان بخشي از فرهنگ است كه ارتباط صـريح بـين  در طرح اول، . 1
و  ،، اقتصـاد  ، خـانواده  بينـي  جهـان (فرهنگ  اجزاي  ،اين ديدگاه در. دهد مشترك را نشان مي

در ايـن   .اسـت  غيرممكن ها بدون آن فرهنگ وجود و اند اين ارتباط هاي اصلي بخش) غيره
 . زبان فراتر از بخشي از يك فرهنگ استطرح، 
زبـان   ند؛ ولي شايان توجه است كـه ديگراز يكمستقل  زبان و فرهنگ تقريباً دوم، در طرح. 2

.  مانـد  مـي بـاقي  مـرتبط  فرهنگـي   تغيـر م عناصـر فرهنـگ و حتـي    نـاب با عناصر  ديدگاهدر اين 
 ممكن اسـت نتي يك اجتماع، زندگي خانوادگي و اقتصاد سو   مذهبهايي از فرهنگ، مانند  بخش

ادامـه  همچنان  واژگان زبان سنتي خود با كاربردي مناسب از هتكلم ب كه حالي د درنروببين  كامالً از
ـيار ي ختشنا جايي زبان هجاب ر يايكه تغي دهد اين امر نشان مي. يابد مي رات يـ تـر از تغي  كنـد  اغلب بس

ـتند زبان و فرهنگ و در نتيجه د گردن مينمايان فرهنگي  بـا ايـن حـال    . دو پديدة كامالً وابسته نيس
 .توجه كرد...  بايد به وابستگي بسيار زبان به برخي عناصر فرهنگي مانند مذهب و تكنولوژي و

ذكـر سـه    .كند مي تأكيد هايي از فرهنگ زبان و بخش نسبي  بر همبستگيطرح سوم، . 3
 زبـان  طريق از واقعيات رهنگيف بندي طبقه  كه آن نخست نكته در اين ديدگاه ضروري است؛

 ميـان روابـط اجتمـاعي   كنندة  منعكسهاي زبان  بسياري از بخش  كه آن دوم.  دشو مي حاصل
 افرادبيني  جهان گيري شكل چگونگي زبان به كه آنان است و سرانجام اينهاي  ارزش و مردم

گوناگون با شدت هاي  اين نكات نمايانگر همبستگي زبان و فرهنگ در حوزه.  كند مي كمك
  .هايي متفاوت است  و ضعف

هايي مبتنـي   ارچوبهشناسي، شامل چ شايان ذكر است كه آموزش زبان در حوزة جامعه
  :بر مفاهيم كليدي زير است

  .هاي اجتماعي خاص است همة رخدادهاي زباني نيازمند كاربرد زباني خاص در بافت. 1
  .تي فراوان در تعيين ماهيت رخداد اجتماعي داردشده در شرايط خاص اهمي برده  كار زبان به. 2

هـاي   شناختي مؤثرتر واقع است آن اسـت كـه سـاخت    بر اين مبنا، آنچه در بافت جامعه
نكتـة شـايان ذكـر    . يابند تا گفتماني كامل را تشكيل دهند زباني چگونه با يكديگر تعامل مي

افيايي از مـوارد تأثيرگـذار   كه طبقة اجتماعي، قوميت، سن، جنسيت، و محيط جغر ديگر اين
  .هاي درسي لحاظ شوند بايد در برنامه اند كه  هاي زباني در تغييرات واقعيت

شناختي اهميت شاياني بـراي مـدرس زبـان فارسـي      هاي جامعه كسب مهارت در سنّت
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هاي اجتماعي نيـز نبايـد غافـل شـد؛ لـذا       هاي درسي در بافت از اهميت تدوين برنامه. دارد
دهـد، متمركـز و هدفمنـد در     بخشي عظيم از جامعه و افراد آن را تشـكيل مـي  فرهنگ، كه 

  .كار رود و به آن توجه شود هاي درسي به كتاب
آموز ضروري  توان گفت براي پديدآوردن درك فرهنگي در زبان در پايان اين مبحث مي

ـ . ها و زندگي همگن در جامعة زباني مقصد ميسر شـود  است حساسيت به ساير فرهنگ ه ب
دست يابد ) intercultural competence(فرهنگي  آموز بايد به توانش بين عبارت ديگر، زبان

  .فرهنگي را بيابد هاي بين تا توانايي برقراري ارتباط در بافت
  

  ها شيوة گردآوري داده. 4
گيـري از متـون    نامه بوده كـه ضـمن بهـره    ها در پژوهش حاضر، پرسش ابزار گردآوري داده

  و تحقيقات پيشين و نظر كارشناسان، با كنترل روايي صوري و محتوايي آن به علمي مرتبط
زبـان اسـت در سـنين و     فارسي پنجاهجامعة آماري مورد بررسي شامل . انجام رسيده است

هـاي   ها را جاذبـه  توان آن سطوح تحصيلي متفاوت و با هدف تحليل فراواني عواملي كه مي
زبانـان   نظـر فارسـي   خصوص بعد بافتي فرهنگ نيز به  در. فرهنگي ايران در آموزش دانست

  .دربارة بافت يادگيري، خارج از كالس و مرتبط با موضوع درس، توجه شده است
 

  ها تحليل داده و  تجزيه. 5
زبانـان تأثيرگـذاري    هاي فرهنگي براي فارسي يك از جاذبه  كه كدام كردن اين براي مشخص

زبانـان مـؤثرتر    فارسـي   ها در آموزش فرهنگ به غير اين جاذبهيك از   بيشتري دارد، يا كدام
هـا در جامعـة آمـاري     نامـه  شود پرسـش  كه يادگيري در چه بافتي بهتر انجام مي است يا اين

 و  توزيع شد و مبناي تجزيـه ) زبان با سنين و سطوح تحصيلي متفاوت فارسيپنجاه (مذكور 
 .فتها براي بررسي فراواني قرار گر تحليل داده

  :نامه در سه بخش و به شرح زير بوده است تهية سؤاالت پرسش
يـك از    هـا ايـن اسـت كـه كـدام      در بخش الف، سه پرسش مطرح شده و نخستين آن

گزينه مطـرح و   13هاي فرهنگي ايران اهميت بيشتري دارد؟ براي پاسخ اين پرسش،  جاذبه
در بخـش ب،  . لويت مشخص كننـد ترتيب او ها را به  از افراد خواسته شده است اين جاذبه

اي مطرح شد  هاي چهارگزينه خصوص شرايط و محيط يادگيري افراد با پاسخ دو پرسش در
در بخـش پ، سـه پرسـش دربـارة ميـزان      . كه در گزينة آخر از نظر خود افراد سـؤال شـد  
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بنـدي و از كمتـرين تـا بيشـترين      هـا درجـه   و گزينـه  هاي فرهنگي مطـرح   اثرگذاري جاذبه
   1.بندي شدند طبقه
هـا   و فراواني آن شده نظر گرفته ده اولويت اول هر فرد در ها، سبب كثرت تعداد گزينه به

  . بررسي شده است
هـاي فرهنگـي ايـران، تـا ده      خصوص پرسش اول بخش الف، بررسي فراواني جاذبه در

  .نشان داده شده است 1هاي مذكور در نمودار  اولويت جاذبه
  
  
  
  
  
  

  هاي فرهنگي جاذبهاواني فر. 1نمودار 

رأي و با بيشـترين فراوانـي جـذابيت      33با  »تمدن كهن ايران«نتايج نمايانگر آن بود كه 
بـا  » ادبيات ايران «رأي و در رتبة سوم،   26با » هاي تاريخي مكان«بسياري دارد و پس از آن، 

  . اند رأي قرار گرفته  24
ـاي فرهنگـي مطـرح در پرسـش      يك از جاذبه  كدامباره بوده كه  پرسش دوم اين بخش دراين ه

اي كه بيشترين  جا تا اولويت سوم افراد براي تعيين گزينه در اين. نخست براي افراد ماية افتخار است
  .آورده شده است 2ترتيب اولويت در نمودار   ها به فراواني گزينه. دارد، بررسي شد را فراواني
  
  
  
  
  
  
  

  افتخار است هاي فرهنگي كه براي ايرانيان ماية جاذبهفراواني . 2نمودار 
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باز هم بيشترين فراوانـي را دارد و  » تمدن كهن ايران«نتايج تحليل حاكي از آن است كه 
ميـان سـه اولويـت     اين سه مورد در . قرار دارند» هنر ايران«و» دانشمندان ايراني«پس از آن، 

  .داشته استاول افراد مورد پرسش، بيشترين فراواني را 
باره بوده كه چه عاملي ممكن است فرد خارجي را كه در  پرسش سوم بخش الف دراين

ترتيب اولويت در   ها به اين جاذبه. ايران ساكن شده است، به سوي فرهنگ ايران جذب كند
  .نشان داده شده است 3نمودار 
  
  
  
  
  
  

  هاي فرهنگ ايران براي خارجيان جاذبه. 3نمودار 
و » هنـر ايرانـي  «بـود و  » تمدن كهن ايـران «پرسش هم بيشترين فراواني با  در مورد اين

  .اند به ترتيب بعد از آن قرار گرفته» هاي ايراني سنت«
ـيط يـادگيري و تـأثير جاذبـه     بخش ب اين پرسش هـاي فرهنگـي در    نامه سؤاالتي دربارة مح

، از محيط  سش چهارمدر پر. خصوص محيط يادگيري بود در 5و  4هاي  پرسش. آموزش زبان بود
در كـالس  : آموزان سؤال و چهار گزينه براي آن مطرح شده اسـت  تر براي فارسي يادگيري راحت

؛ در فضاهاي آزاد و در تعامل با ساير افـراد؛ در فضـاي مناسـب بـا     )مانند هر زبان ديگري(درس 
  2). 4نمودار ( اند دهندگان گزينة دوم را انتخاب كرده پاسخبيشتر . موضوع درس؛ موارد ديگر

  
 
  
  
  
  

  اولويت انتخاب محيط يادگيريفراواني . 4نمودار 
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آموز خارجي بوديد،  باره مطرح شد كه اگر شما در شرايط يك فارسي اين درسؤال پنجم 
گزينه به اين شـرح   4پاسخ اين پرسش نيز شامل . داديد زبان را چگونه بياموزيد ترجيح مي

خاص آن بافت؛ در كـالس درس؛ در تعامـل بـا سـاير     هاي خاص با موضوع  در بافت: بود
  ).5نمودار  (، در تعامل با ساير افراد، بيشترين فراواني را نشان داد 3گزينة . افراد؛ موارد ديگر

  
  
  
  
  
  
  

  زبانان فراواني انتخاب محيط يادگيري مناسب براي فارسي. 5نمودار 
هـاي فرهنگـي بـر     ي جاذبهخصوص ميزان تأثيرگذار نامه در سه سؤال بعدي اين پرسش

هاي فرهنگي پيش از  هاي متفاوت، و برگزاري كالس يادگيري، برگزاري جلسات در محيط
بندي شدند و به شـكل خيلـي كـم،     ها درجه پاسخ. ورود به دورة اصلي آموزشي بوده است

 شمايي كلي از ميزان فراواني هـر  1جدول . كم، متوسط، زياد، و بسيار زياد مطرح گرديدند
 .دهد دست مي بهها را  يك از گزينه

  فراواني تأثير عوامل فرهنگي در يادگيري زبان. 1 جدول
  بسيار زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  

  15  24  11  1  0  آموزي هاي فرهنگي در زبان ميزان تأثير جاذبه
  16  27  7  0  1  ميزان تأثير برگزاري كالس در محيط متفاوت

  10  23  17  0  0  هاي فرهنگي ميزان تأثير برگزاري كالس

  
  گيري نتيجه

هـاي فرهنگـي بـراي آمـوزش      منزلة جاذبه ها، به توان به آن در تحقيق حاضر، عواملي كه مي
آيد كه  هاي تحقيق چنين برمي از داده. هاي موضوعي شده است فرهنگ، توجه كرد شاخص
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آمـوزان   هايي براي فارسي تواند جذابيت يك مي هاي فرهنگي فراواني دارد و هر ايران جاذبه
و  1با توجه به نمودارهاي . داشته باشد و عامل جذب آنان براي يادگيري زبان فارسي باشد

زبانـان و نيـز    بـراي فارسـي  » تمـدن كهـن ايـران   «توان چنين نتيجـه گرفـت كـه     مي 3و  2
نهاد پژوهش كنوني بر  اين، پيشزبان بيشترين جذابيت را دارد؛ بنابر فارسي  آموزان غير فارسي

تواند به شكل عرضة طرح  هاي درسي است كه مي ها در برنامه لحاظ بافتي و نيز محتوايي آن
آمـوزان، و مـواردي اينچنـين     هايي مرتبط، برگزاري تورهاي گردشگري براي فارسـي  درس
لويت نخست منزلة او تحقيق حاضر همچنين نمايانگر آن است كه ادبيات كه اكنون به. باشد

 2اولويـت سـوم، در نمـودار     1در آموزش زبان فارسي در كشور مطرح اسـت در نمـودار   
بر اين اساس، ادبيات، تا آن ميزان كه . اولويت آخر بوده است 3اولويت پنجم، و در نمودار 
بازديـد از  . زبانـان را نـدارد   فارسـي  شود، جذابيت الزم براي غير در آموزش بر آن تأكيد مي

اند كه در  هايي هاي تاريخي، هنر ايراني، و مسائلي از اين دست مؤلفه  هن ايران، مكانتمدن ك
  .شوند و در يادگيري مؤثر خواهند بود ها قواي ديداري و ادراكي فعال مي درك آن

خـالف روال جـاري در آمـوزش زبـان، اگـر       دهند كـه، بـر   نشان مي 5و  4نمودارهاي 
و متناسب با بافت صورت گيرد و تعامل در كاربرد زبان هاي گوناگون  آموزي در مكان زبان

هـاي جديـد    در همة مـدل  .چندان خواهد بود ، بازدهي آن دو هاي واقعي رخ دهد در محيط
بـودن بافـت بـراي     هاي فرهنگي پيش از دوره، بـر واقعـي   شامل برگزاري كالس يادگيري، 

هـاي متفـاوت و    ها و بافت در محيطها  شود؛ بنابراين، برگزاري كالس كيد مي كاربرد زبان تأ
  .تواند تأثير بسياري در يادگيري زبان داشته باشد واقعي مي

آموزي، تأثير برگـزاري   هاي فرهنگي در زبان ، نمايانگر ميزان تأثيرگذاري جاذبه1جدول 
هاي فرهنگي پـيش از دوره، ماننـد    هاي متفاوت، و تأثير برگزاري كالس  ها در محيط كالس

كه مشهود اسـت، در همـة    چناندهد، است؛  شورهاي همسايه چون تركيه رخ ميآنچه در ك
  . اند آموزان ميزان تأثيرگذاري را باال دانسته موارد، فارسي

زمينة فرهنگي نقش بسياري در يادگيري زبـان   توان دريافت كه پيش با توجه به نتايج مي
هـاي آموزشـي زبـان     در دوره. شـود  هاي مثبت و منفي به زبان را موجب مي دارد و نگرش

با توجه بـه  . شوند لحاظ بافتي و محتوايي، بسيار اندك مطرح مي فارسي، مسائل فرهنگي، به
. شود نهاد مي هاي آموزشي پيش ئل در يادگيري، درنظرگرفتن آن در برنامهميزان تأثير اين مسا
  بسـيار بـر آن    هايي از فرهنگ همانند ادبيات، كه در آموزش زبان فارسي دركل، تعديل جنبه

هاي ديگر بهبود شرايط براي  تر در مورد جاذبه تأكيد شده است، و پديدآوردن نگرشي عميق



  زبانان فارسي به غير تأثير فرهنگ ايراني در آموزش زبان فارسي   128

 1390 پاييز و زمستان، دومسال اول، شمارة ، ادبيات پارسي معاصر

در حصــول اهــداف، بايــد عنــاوين و . خواهــد داشــت آمــوزش زبــان فارســي را در پــي
همچنين، توجـه  . هاي درسي لحاظ شوند  هاي موضوعي برشمرده شده و در برنامه شاخص

  .اين خصوص شايان توجه است  به بافت و محتوا نيز در
  
  نوشت پي

  .نامه در پيوست مقاله ارائه شده است نمونة پرسش. 1
 .دگان بيش از يك گزينه انتخاب كرده بودنددهن شايان ذكر است كه برخي پاسخ. 2
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  نامه پرسش ةنمون :پيوست
  مشخصات فردي
  جنس    سن    نام و نام خانوادگي

  تحصيلي ةرشت            تحصيالت

  بخش الف
لطفـاً  (هاي فرهنگي ايران اهميت بيشتري دارد؟  يك از جاذبه عنوان يك ايراني، كدام براي شما، به. 1

 .)گذاري مشخص كنيد هاي خود را با شماره اولويت

  ادبيات ايران  تمدن كهن ايران زمين      زبان فارسي
  هاي تاريخي مكان      ها موزه     دانشمندان ايراني

  اداب و معاشرت ايراني    شعراي ايراني   ها فرهنگ بومي آنمردم و 
  هنر ايران    هاي ايراني جشن      هاي ايراني سنت

  ...موارد ديگر     تئاتر و سينماي ايران
اگـر  (شـود؟   يك از عوامل فرهنگي، كه در باال ذكر شد، براي شما ماية افتخار محسوب مي كدام. 2

  .)نام ببريدترتيب اولويت  چند مورد است لطفاً به
سـوي   توانـد بـه   به نظر شما، چه عاملي فردي خارجي را كه ساكن ايران شده اسـت بيشـتر مـي   . 3

  .)بندي كنيد گذاري اولويت لطفاً با شماره( فرهنگ ايران جذب كند؟ 
  هاي ايران جشن     تمدن كهن ايراني    زبان فارسي

  هاي ايراني سنت   مردم و فرهنگ بومي آنان    محيط زندگي
  ... موارد ديگر     شهر و ادب ايران    ايرانيهنر 

  بخش ب
  گيرد؟ تر ياد مي آموز خارجي در چه محيطي  فارسي را راحت به نظر شما فارسي. 4

  در كالس درس مانند يادگيري هر زبان ديگري) الف
  در فضاهاي ازاد و در تعامل با ساير افراد آن زبان) ب
  در فضاي متناسب با موضوع درس) ج
  ...ديگر  موارد) د
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  داديد زبان را چگونه ياد بگيريد؟ آموز خارجي بوديد، ترجيح مي اگر شما در شرايط يك فارسي. 5
  هاي خاص با موضوع خاص آن بافت در بافت) الف
  در كالس درس) ب
  در تعامل با ساير افراد) ج
  ...موارد ديگر ) د

  بخش پ
  آموزي فرد تأثير دارد؟ زبانبه نظر شما جاذبة فرهنگي زبان فارسي تا چه حد بر . 6

   □ خيلي زياد    □زياد     □متوسط     □كم     □كم   خيلي
تواند بـر يـادگيري    هاي متفاوت تا چه حدي مي به نظر شما برگزاري هر جلسة درسي در محيط. 7

  ثر باشد؟ؤآموز م زبان
  □ خيلي زياد    □زياد     □متوسط     □كم     □خيلي كم 

هاي آموزش فرهنگ ايراني پيش از ورود به هر موقعيت زباني تا چه  برگزاري كالسبه نظر شما . 8
  ثر است؟ؤآموزان خارجي م حدي بر يادگيري فارسي

  □ خيلي زياد    □زياد     □متوسط     □كم     □خيلي كم 
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