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ABSTRACT 
International Student exchange programs and short time language courses are usually 

offered by foreign universities in all around the word, and they are often seen as useful 
opportunities for the development of learners' linguistic and socio -cultural skills. In 

this essay, we focus on the teaching program of one of these short time language 

courses which is held annually and every summer at one of the Italian universities. 
Usually in the old language and culture courses subjects such as the history of Italian 

cinema were taught with the aim of presenting some perspective of Italian culture and 

society, but problem was in nature of approach adopted towards the culture that had 
to be transmitted through that multimedia corpus. In current language courses, 

language teaching adopts an intercultural approach to be able to transmit at least some 

small cultural mosaics of the target society to language learners. In this essay, the case 
to be examined is language course at the university of Siena (Tuscany -Italy). By 

analyzing the data collected by interviewing two Iranian students who took part in 

these courses, and with reference to the long studies done so far on the topic of 
intercultural skills in language learning process, we tried to verify how useful really  

these courses have been in helping student to acquire intercultural communication  

skills. 

 DOI: 10.22059/JFLR.2021.318571.808 
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 مقدمه: -1

دنیای محیط اطراف بشر امروزه بیش از پیش تبدیل       

دنیایی بینافرهنگی و چندفرهنگی شده است. اگرچه این به

های متفاوت ها و فرهنگاست که تماس بین زبان یحقیقت

دلیل همیشه در تاریخ وجود داشته است، ولی امروزه به،

از جنس اقتصادی و اجتماعی  تحوالتیسهولت ارتباطات و 

رشدِ مهاجرت، الجرم شاهد رو به ةو سیاسی، و همچنین پدید

فرهنگی و در کالمی -قومی و میان-تر شدن روابط میانعمیق

المللی هستیم. مهاجرت جمعیت زیادی از جهان تر بیندهسا

های خاصی از جهان، امروزه نه تنها تأثیر مهمی بخشسمت به

گیری هویت انسانی و فرهنگی افراد دارد، بلکه تماس بر شکل

نوعی باعث ایجاد های مختلف خود بهها و فرهنگمیان زبان

های خارجی تحول در مقوله آموزش بطور کل و آموزش زبان

امروزه آموزش زبان با رویکرد »است. بطور خاص شده

سمت آموز را بهای است که زبانبینافرهنگی دارای برنامه

شود که تمام مردم دنیا با آگاهی از این نکته مهم رهنمون می

های خویش در اظهار ادب و های متفاوت دارای روشملیت

نند متفاوت باشند و تواهایی که میاند. روشتشکر و قدردانی

بیند، آگاهی الزم در المللی میفردی که خود را در جامعۀ بین

راین، در بناب (.1۶3، ۲۰۲۰)دهمرده، « بارة این مسائل را دارد

آموزش زبان خارجی  ۀدر زمینالمللی امروزه، دنیای بین

چرا  ،مسئله فرهنگ دقت خاصی مبذول داشتبایست بهمی

Puglنظر پولیزه )که به i ese« )های آموزش و یادگیری زبان

الزم صورت  ةسازی شددر بستر فرهنگ دبایخارجی می

زبان موازات بررسی فرهنگ جامعۀ بهگیرد؛ آموزشی که 

پذیرفتن این امر که  (.۲۰۰3 ،پولیزه)« مقصد حرکت کند

شناخت فرهنگ یک ملت و یک سرزمین در درک و یادگیری 

ت که سا بهتر زبان آن کشور نقش مهمی دارد بیانگر آن

آموزش زبان  برایبایست آگاهی، توانایی و دانش الزم را می

یک »در راستای فرهنگ زبان مقصد داشته باشیم، چرا که 

های الزمۀ فرهنگی ساده زبانی فقط در کنار مهارت توانش

در زبان مقصد  ارتباطی موثر کسب توانشاست که منجر به

  (.۲1، ۲۰۰۶ ،)بایرام« خواهد شد

افراد در جامعه جهانی امروز نقش سفیر فرهنگی را ایفا      

« دیگری»کنند: همانقدر که در همکنشی خویش از فرهنگ می

همان میزان نیز از فرهنگ خود در جامعه کنند، بهجذب می

و بیهوده نیست گذارند؛ المللی ردپایی ماندگار باقی میبین

Cel) رابرتز اگر یادآور شویم که سلیا i a Robert s )در 

Language Learners عنوان با ایمقاله  as  

Et hnographers فرهنگی واسطه» نوعی را زبان فراگیر» 

 زبان یادگیری فرایند در که «مرزی بین هویت» نوعی نامد،می

 ،۲۰۰1 رابرتز) شود مقصد زبان تاروپود وارد بایدمی خارجی

در فرایند آموزش زبان با دو نوع فرهنگ زبان مادری و   (.3

یند ایم و پرواضح است که فرازبان خارجی مواجه

پولیزه دهمرده، سازی آموزش زبان خارجی که مدنظر فرهنگ

و بایرام است خود مسئله تعریف و تفسیر آموزش و یادگیری 

است و این امر با  سازی شدهزبان خارجی در بستر فرهنگ

فرایند آموزش و سازی صرف آموزش زبان، بدون فرهنگ

اهمیت فرهنگ در آموزش زبان »، متفاوت است. یادگیری

https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002604526
file:///C:/Users/Dr%20Asgari.drasgari-PC/Downloads/2808-Articolo-10561-1-10-20130118.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1127400.pdf
https://www.researchgate.net/publication/232016906_Language_Socialization_in_the_Workplace
https://www.researchgate.net/publication/232016906_Language_Socialization_in_the_Workplace
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قانی از آن ای که برخی محقگونهمشهود و پرواضح است به

اند. هرچند که عنوان پنجمین مهارت ارتباطی یاد کردهبه

( از این جلوتر رفته و فرهنگ را بیش از یک 1۹۹۸کرامش )

« داندشناسد و آن را از زبان جداناپذیر میمهارت صرف می

(. در این مقاله با نگاهی بر برنامه درسی 1۶، ۲۰14دهمرده )

های کوتاه مدت آموزش زبان که معموالً در قالب دوره

های خارج از کشور برگزار های تابستانی در دانشگاهکالس

شوند، سعی بر آن است تا میزان موفقیت در کسب توانایی می

زبان آموز ایرانی برسی شود. ارتباطی بینافرهنگی از طرف 

های سه ماهه زبان ایتالیایی در یکی از مورد تحقیق دوره

های ایتالیا است که طبق معمول هرساله و تحت دانشگاه

های فرهنگی مورد توافق میان ایران و ایتالیا دانشجو برنامه

 پذیرد.می

 :پژوهش ةپیشین -2

 چیستایی فرهنگ

در گسترة زبانشناسی کاربردی، پژوهندگان سه پرسش     

اند: فرهنگ چیست؟ چه نقشی در نهادینه را مطرح کرده

کند؟ و چگونه آموزش و یادگیری زبان خارجی ایفا می

توان از راه منابع درسی فرهنگ زبان هدف را آموزش داد؟ می

قلم پروفسور در بارة پرسش آخر، مقاله ای جامع و رسا به

این مهم پرداخته است. وی با بررسی دقیق منابع دهمرده به

های آموزش زبان انگلیسی در ایران، اذعان درسی در کالس

جامعۀ مدنظر، اصوالً و ذاتاً ماهیتی در دارد که  فرهنگ یک

ها دارد و فقط زمانی که در تماس مستقیم با سایر فرهنگ

قرارگیرد؛ دارای ها ارتباط معنادار و متقابل با سایر فرهنگ

هویت و معنای خاص خود خواهد بود که این رویکرد 

فرهنگ از اصول اولیه در آموزش زبان و کسب توانایی به

(. و در باب ۲۰14دهمرده، کنشگری بینافرهنگی خواهد بود )

امروزه با استناد بر مطالعات تاریخی کروبر »پرسش نخست؛ 

1963Klو کالکون ) uckhon,  Kroeber  1۵۶( بیش از  & 

، ۲۰14دهمرده، ) «تعبیر و تفسیر برای واژة فرهنگ وجود دارد

قومیت و ملیت فرهنگ را وابسته بهچون هالیدی برخی  .(1۵

1999Holدانند )افراد در جوامع امروزی می l i day  و برخی )

ای از شناخت سیال و دیگر مانند بیکر آن را سرچشمۀ تازه

ای و جامعۀ جهانی جاری است، روانی که در بین جامعۀ منطقه

(. و در بارة سوال دوم، مسئله  2009Baker ,568شناسند )می

های خارجی هماره مورد بحث بوده فرهنگ در آموزش زبان

2016nalنظر کاناله )است و به e Ca در مورد آموزش زبان )

دلیل دوم و زبان خارجی بخش اعظمی از مطالعات، به

مرکزیت فرهنگ در امر آموزش، دقیقاً روی فرهنگ متمرکز 

( با رویکردهای متفاوت، ۲۰14دهمرده، شده اند. محققان )

سه گروه اصلی را در زمینۀ تفسیر معنی فرهنگ در رابطه 

اند: برخی تفسیری علمی و مستقیم با آموزش زبان ارائه داده

تر دانشگاهی برای فرهنگ قائلند، برخی دیگر تفسیری جامع

ای نیز از نقطه نظر پذیرند و عده تر را میشمولو جهان

اند. گروه اول چون عنی آن جستجو کردهپسامدرن در م

1999Atاتکینسون ) ki nson  فرهنگ را با واژگانی چون )

تفاوت، ادغام، هویت، قدرت، گسترة اختیارات، نگرش، 

مقاومت در برابر دیگری، تضاد و تفاوت عقیده و ایده و ... 

file:///C:/Users/Dr%20Asgari.drasgari-PC/Desktop/عسگری.ویرایش.23.4.1400%20(1).docx
file:///C:/Users/Dr%20Asgari.drasgari-PC/Desktop/عسگری.ویرایش.23.4.1400%20(1).docx
file:///C:/Users/Dr%20Asgari.drasgari-PC/Desktop/عسگری.ویرایش.23.4.1400%20(1).docx
file:///C:/Users/Dr%20Asgari.drasgari-PC/Desktop/عسگری.ویرایش.23.4.1400%20(1).docx
file:///C:/Users/Dr%20Asgari.drasgari-PC/Desktop/عسگری.ویرایش.23.4.1400%20(1).docx
file:///C:/Users/Dr%20Asgari.drasgari-PC/Desktop/عسگری.ویرایش.23.4.1400%20(1).docx
file:///C:/Users/Dr%20Asgari.drasgari-PC/Desktop/عسگری.ویرایش.23.4.1400%20(1).docx
file:///C:/Users/Dr%20Asgari.drasgari-PC/Desktop/عسگری.ویرایش.23.4.1400%20(1).docx
file:///C:/Users/Dr%20Asgari.drasgari-PC/Desktop/عسگری.ویرایش.23.4.1400%20(1).docx
file:///C:/Users/Dr%20Asgari.drasgari-PC/Desktop/عسگری.ویرایش.23.4.1400%20(1).docx
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ای معرفی معنا کرده اند. گروه دوم فرهنگ را چون ابرواژه

گیرد ها را در بر میهای زندگی انساناند که تمام جنبهکرده

(, Ri vers 2001, Hi nkl e 2004Moran  Harr i s &

(. گروه سوم از محققان با پرچمداری کرامش؛ فرهنگ 1981

اند و آن را را در تنگنای رابطه اش با زبان مدنظر گرفته

تولید معانی و مفاهیم دانسته که  عنوان روشی نسبی دربه

واسطۀ زبان و قدمتی تاریخی دارد و هماره از طریق زبان و به

شود )کرامش، های الگویی رفتاری بشر ظاهر میسایر نظام

(. بدیهی است که این جدیدترین تفسیر از فرهنگ، ۷1، ۲۰13

ای مورد توجه محققان قرار گرفته و بر طبیعت شکل گستردهبه

ماهیتی فرهنگ نور جدیدی تابانده است. بنابر این  ذاتی و

نظریه مرجع کرامش، یک فرهنگ خاص در نهاد خود؛ فاقد 

هرگونه معنایی است اگرکه در مقایسه و رابطه با دیگر 

عبارتی دیگر یک فرهنگ مشخص که ها قرار نگیرد. بهفرهنگ

ریشه در اعماق تاریخ جامعه خاصی دارد، فقط در قیاس و 

هویت خاص خود دست ها بهطه با سایر فرهنگدر راب

(. بدین سان عالمه جعفری 1۶، ۲۰14یابد)دهمرده، می

pi« )فرهنگ پیشرو»( از عبارت ۲۰۰3) oneer  cul ture )

کند که متأثر از عوامل محیطی عنوان فرهنگ آینده یاد میبه

های جاری طبیعت معاصر خویش نیست و ریشه در واقعیت

بر چنین خوانش پسامدرنی از فرهنگ؛ آن را  انسانی دارد. بنا

داند. در این نگاه مولد اهداف نسبی برای بشر در زندگی می

فرهنگ، سوال این نیست که فرهنگ چیست! بلکه مدرن به

گیرند های فرهنگ آرمانی مورد سوال قرار میویژگی

معنای (. جای دیگر، فرهنگ به1۶، ۲۰14دهمرده، )

جمعی از ذهنیات و اطالعات است ریزی دستهبرنامه

(Hof st ede 1984, 21معنای چارچوبی برای ( و همچنین به

یک جامعۀ متعلق به ها و دانش عمومیها، ارزشپردازش ایده

بایرام، هاست )خاص و نمود آن در رفتار و تظاهرات انسان

نظر کرامش؛ فرهنگ عضویت در یک جامعۀ گفتمان (. به1۹۹۷

است که در آن افراد دارای ذهنیات مکانی و زمانی و تاریخی 

  (.1۰، 1۹۹۸کرامش، اند )مشترکی

 رابطة فرهنگ و زبان

فرهنگ بخش جداناشدنی زبان است. رابطه بین فرهنگ »     

و زبان مانند رابطه میان جسم و جان است. همانگونه که 

توان جان را از جسم جدا کرد، مگر آنکه جسم مرده نمی

دور از فرهنگش در نظر گرفت؛ توان زبانی را به باشد، نمی

بدیهی (. 1۸، ۲۰14)دهمرده، « مگر آنکه آن زبان مرده باشد

سوی ای بههای جدید درهای تازهیادگیری زبان»است که 

اند های آموزشی موظفکند و نظامهای دیگر باز میفرهنگ

ها آموز از محیط جهانی و ایجاد پذیرش در آندرک زبانبه

، ۲۰۲۰دهمرده، )« فرهنگ های دیگر اهتمام ورزندنسبت به

در دنیای چندفرهنگی و چندزبانۀ »پرواضح است که  (.1۵۶

های جمعی و لطف اینترنت، ماهواره، رسانهامروزی که به

تواند فردی را از نی نمیپیشرفت تکنولوژی هیچ مرز انسا

های جهان منع برقراری ارتباط و همکاری با مردم سایر قاره

مثابه های بیشتر به( دانستن زبان1۵۶، ۲۰۲۰)دهمرده، « سازد

داشتن توانایی جهانی بیشتر است. در نظر شریفیان پدیدة 

های برتر موجب شده که گیر شدن فناوریشدن و همهجهانی
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یکدیگر نزدیک شوند، و فرهنگی متفاوت به افراد از بسترهای

ها توانایی ایشان در اولین پیش فرض در زندگی امروزة انسان

المللی و بینافرهنگی است های بینبرخورداری از همکنشی

(.  و لذا آماده ساختن دانشجویان برای کار ۲۰13)شریفیان، 

های آموزشی بر کردن در محیط جهانی، در گرو تمرکز نظام

(. 1۵۶، ۲۰۲۰های زبانی بینافرهنگی است. )دهمرده، مهارت

لطف اعزام  توسعه، بههای زبانی و بینافرهنگیِامروزه موقعیت

کردن در و تبادل دانشجویان و محققان دانشگاهی ایدة کار

های زبان مکانی محیط جهانی را تقویت کرده و طبیعتاً کالس

بینی آرمانی برای رشد افرادیند که پذیرای عقاید و جهان

 دیگرانند. 

اش با زبان، مورد تفسیر و بررسی وقتی فرهنگ در رابطه     

آن بهره گیرد؛ محققان از عناوین خاصی برای اشاره بهیقرار م

« زبانفرهنگ»اند: برخی از مفهومی چون برده

(l i nguacul tureاند )( یاد کردهFr i edri ch 1989 ؛)

l«  )زبانفرهنگ»برخی از anguacul ture )همان مفهوم به

2005Riاند )نام برده sager  زبان و فرهنگ»(؛ برخی از »

(l anguage-and-cul tureمیان می آورند ( سخن به

(Li ddi caot  et  al فرهنگ  »( و برخی دیگر از 2003 .

cul« )زبان t urel anguageگویند )( می Papademet re

2006Scar i no &  در نظر بایرم زبان و فرهنگ چنان در .)

هیچ عنوان جداشدنی نیستند، اند که بهیکدیگر ادغام شده

رهنگی هرکجا در های فبینیم ارزشخوبی میچنانچه که به

ها و المثلدنیا از طریق بیان احساسات و عقاید و ضرب

 (. 1۹۹۷بایرام، کنند )جمالت حکیمانه نمود می

 

 های آموزشی زبان و فرهنگبرنامه

های آموزشی بیشتر در دهۀ هفتاد و هشتاد میالدی برنامه     

بر روی دستور زبان و درک مطلب تمرکز داشتند، اما با توجه 

جابجایی در دنیایی بدون مرز، محققان زبان و نیاز افراد بهبه

امر توانش ارتباطی بینافرهنگی فرهنگ به

(i nt ercul tural  communi cat i on  competence )

افزایش »یشتری مبذول داشتند. اعتقاد بر این است که دقت ب

آموزان نقش مهمی در آموزش توانش بینافرهنگی زبان

های کند، بنابراین، در سرفصل برنامههای خارجی ایفا میزبان

محتوای فرهنگی توجه بیشتری مبذول باید بهآموزشی می

Al« )داشت pt eki n 2002 افرادی که دارای »(. چرا که

ها را درک بینافرهنگی هستند بهتر رابطۀ میان فرهنگ توانش

2016Arsl« )کرده و ارتباط مؤثرتری با دیگران دارند an  .)

که فرهنگ جدا از زبان نیست، آموزش بنابراین، از آنجایی

های فرهنگی آن؛ سخت و چه رین بخشی از جنبهکمتزبان به

2014Hiبسا غیرممکن خواهد بود ) l l i ard نظر بایرم ( و به

فرهنگ هوشیار و حساس باشد و باید نسبت بهآموز میزبان

جاد این حساسیت از اهداف اصلی آموزش زبان خواهد ای

معنای توسعۀ توانش همین علت؛ آموزش فرهنگ بهبود، به

(. و همچنان ۲۰۰۸بایرام، ارتباطی بینافرهنگی خواهد بود )

دلیل این وابستگی میان زبان و فرهنگ که از آن زیاد یاد به

دارد که ( اذعان Thompson 1993شود، تامپسون )می

های اجتماعی، قوانین رفتاری و کنشگری و شناخت ارزش»
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عنوان بخش مهمی از توانش زبانی در نظر گفتمان فرهنگی به

عنوان اولین عامل انتقال دانش شود. بدینسان زبان بهگرفته می

Toprak & Aksoyal« )کندفرهنگی افراد عمل می p 

( یادگیری بینافرهنگی زبان را  2013Chaoچاو )  (.2015

بینی عنوان فرایندی از جستجو، دقت، نظاره و تفسیر جهانبه

هایی با زمینۀ فرهنگی و زبانی متفاوت انسان و نظام رفتاری

شناسد و نه فقط یک توانایی و در بستر جامعۀ هدف می

المللی را بشناسد های قومی و ملی و بینمحض که تفاوت

 (.1۵۸ ،۲۰۲۰دهمرده )

 

 یادگیری زبان در رابطه با فرهنگهای مربوط بهنظریه

بر متخصصان فن پنهان نیست که فرهنگ، علیرغم ماهیت      

سیالی که دارد، در یادگیری زبان اول و زبان دوم و زبان 

سه نظریۀ غالب در این  کند.خارجی نقش مهمی ایفا می

اجتماعی، -زبانشناختیگستره مدنظر زبانشناسان است: نظریه 

schema lنظریه طرحواره ) earni ng t heory و نظریه )

culکاشت ) t i vat i on l earni ng t heory ،دهمرده( )

(. در این مقاله مجال و فرصت بحث در بارة این ۲۰14

ها وجود ندارد، ولی بطور خالصه محققان شناخت انگاره

-مناسب از فرهنگ را بخش مهمی از توانش زبان شناسی

دانند که خود یکی از چهار توانش ارتباطی است اجتماعی می

(Swai n & Canal e 1980). شبکۀ نظریه طرحواره اشاره به

پیچیده و مناسبی از اطالعات فرهنگی در ذهن فرد دارد که با 

پردازش اطالعات نقش اساسی در یادگیری مفاهیم و زبان 

( و طبق نظریه کاشت، جورج گربنر  2002Tsengکند )ایفا می

(1960George Gerbner ( بر این عقیده بود که در معرض  

های جمعی بخصوص از طریق رسانه –تن اطالعات قرار گرف

های محیطی شده و موجب جذب پیامدر طی زمان منجر به  -

شود. البته ایجاد یادگیری از راه فرایند باورپذیری در فرد می

این نظریه گربنر بعدها مورد بازبینی محقق  و همچنین انتقاد 

از طرف پل هیرش و دیگران قرار گرفت و گربنر افزون بر 

نقش یر کاشت متداول اطالعات در ذهن انسان، بهتاث

ها در فرایند یادگیری مفاهیم های محیطی و اثرگذاری آنمتغیر

در افراد اشاره داشت. طرحواره در بحث یادگیری زبان 

های مختلف نماینگر الگوهای فکری یا رفتاری است که دسته

نین کند و همچها را سازماندهی میاطالعات و روابط میان آن

نقش یک چارچوب فکری و ذهنی را برای سازماندهی 

آموز از پردازش کند. زباناطالعات در ذهن زبان آموز ایفا می

فرهنگ جامعۀ های مربوط بهبندی دادهای بای دستهطرحواره

کند.  از سویی دیگر، طبق نظریه کاشت، هدف استفاده می

ثیر فرهنگ بر روی درک فرد از محیط اطراف و جهان تأ

گذارد و از نقطه نظر کاشت، فرهنگ از دو جهت در می

اندازی بر چشمیادگیری زبان نقش دارد: از باب رسیدن به

perspectآگاهی فرد ) i ve consci ousness و از باب )

cross-culآگاهی بینافرهنگی )رسیدن به tural  

awareness.) 
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acculپذیری )مسئله فرهنگ turat i on در یادگیری )

 خارجی زبان

های بسیاری انجام شده است: پژوهش در این زمینه نیز     

ای از آرا، آگاهی، نگرش و که فرهنگ بستۀ پیچیدهاز آنجایی

پذیری و پذیرش فرهنگ رفتارهای افراد است، مسئله فرهنگ

زبان هدف یکی از نکات مهم در کنشگری بینافرهنگی است 

ی قابل تأمل در پذیری موضوع(. فرهنگ1۶، ۲۰14)دهمرده، 

زبان و فرهنگ جدید بوده و در نظر براون فرایند یادگیری یک

(2000Brown به )آموز در ایجاد هویتی مثابۀ تالش زبان

یری نباشد کنشگری فرهنگی جدید است. تا فرهنگ پذ

سازنده صورت نخواهد گرفت، چرا که در نظر پایلر 

(2011Pi l l er ای است که در ( کنشگری بینافرهنگی، دامنه

اری انگارگانی دارد، توسط بازیگران آن فرهنگ که ساخت

ای هستند( برای ایجاد اجتماعی )که همان افراد هرجامعه

رود کار میمرزها و باید و نبایدهای آن جامعۀ رفتاری به

 (. ۲۰14)دهمرده، 

پذیری در فرایند همچنین در بارة اهمیت مسئله فرهنگ      

رند که در ن بر این باواامروزه محققیادگیری زبان خارجی، 

-آموزش زبان، دو نوع بستر آموزشی یعنی بستر اجتماعی

soci) زبانشناسی al -l i ngui st i c  context)  و بستر

soci) فرهنگی-اجتماعی al -cul tural  context) 

ه مستمر و مستقیم ۀبایست در یکدیگر ادغام شده و در رابطمی

ها چالش برانگیز خواهد با هم باشند و هرگونه جداسازی آن

« انداین دو عامل چونان دو روی یک سکه»چرا که  ،بود

(. یکی از این دوبستر از عواملی تشکیل شده 1۹۹۵)کرامش، 

است که ماهیت اجتماعی و موقعیتی کاربرد زبان را در خود 

-دارند و دیگری تشکیل شده است از جنبه های اجتماعی

فرهنگی زبان که از گستردگی بیشتری برخوردارند. هردوی 

و برقراری  کنشگریسازند که در آن ین عوامل بستری میا

گفته گیرد. این بستر همچنین بهارتباط بین افراد صورت می

Anna Ciآنا چیلیبرتی ) l i bert iساختارهای  ( متأثر از

های ذهنی افراد ها، چارچوب شناخت، نظام ارزشانگارگان

د شکلی نامحدوجوامع زبانی متفاوت است که بهمتعلق به

افراد را تحت تأثیر قرار داده و در عین  کنشگرایانۀرفتارهای 

جامعه بخشد که سایۀ تعلق بهها معنی و ارزشی میآنحال به

و فرهنگ خاصی بر آن گسترده شده است و مبین نوعی 

subculفرهنگ یا خورده فرهنگ ) t ureاست ) 

عنوان یک پذیری بههمین دلیل فرهنگبه .(۲۰1۲چیلیبرتی، )

مسئله رفتاری و شخصیتی در یادگیری زبان  نقش کاتالیزوری 

-شناخت قوانین و معانی اجتماعی کند که دررا ایفا می

زبان آموز فرهنگیِ زبان به-زبانشناسی و مفاهیم اجتماعی

 کمک شایانی دارد.       

 بحث و بررسی: -3

های کسب توانش کنشگری بینافرهنگی در دوره طرح مسئله:

فرهنگی. نگاهی بر -اجتماعی-کوتاه مدت زبان در بستر زبانی

 گذشته و امروز.

در این مقاله همانطور که در مقدمه بدان اشاره شد،      

مسئله توانش کنشگری بینافرهنگی در فرایند آموزش و به

https://www.researchgate.net/publication/247252022_Principles_of_Language_Learning_And_Teaching
https://www.researchgate.net/publication/305239131_Intercultural_communication_A_critical_introduction
https://www.amazon.com/Glottodidattica-una-cultura-dellinsegnamento-linguistico/dp/8843062786
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های کوتاه مدت که در یادگیری زبان ایتالیایی در دوره

های ایتالیا و برای دانشجویان خارجی مقیم و غیر دانشگاه

Iمقیم و در قالب زبان دوم ) t al i an as  a secondo 

l anguage: I SL( و زبان خارجی )I t al i an as  a 

f orei gn l anguage: I FLپردازیم. در شود می( ارائه می

های کوتاه مدت های ایتالیایی از دهۀ هفتاد این دورهدانشگاه

های گذشته، در برنامۀ آموزشی کار کردند. در دههزبان آغاز به

ده بود، خارجیان تنظیم شکه برای آموزش زبان ایتالیایی به

بیشتر توجه مدرسان زبان بر دستور زبان و درک مطلب 

شد. همچنین از جهت آشنایی با فرهنگ ایتالیایی منعطف می

در سطح متوسط و پیشرفته، افزون بر برخی نکات فرهنگی 

 شدند،های دستور زبان مطرح میبایست از میان کتابکه می

چیلیبرتی، خورد )چشم میبه« تاریخ سینمای ایتالیا»درس 

هایی در دانشگاه –. سیالبس این درس اغلب اوقات (۲۰1۲

نا، چون دانشگاه خارجیان پروجا، دانشگاه خارجیان سیه

شکل زیر طرح بهو بیشتر  - 1دانشگاه الساپینتزای رم و غیره

 : بودریزی شده 

 بارةبرای آغاز کالس، مدرس چند عکس در  -1

آموزان زبانهای تاریخی سینمای ایتالیا بهبرخی فیلم

 پرسد.ها سواالتی میدهد و در رابطه با آننشان می

دهد که حاوی آموزان ارائه میزبانمدرس متنی به -۲

فر از بیوگرافی یک یا چند ن بارةتوضیحاتی در 

 پرسوناژهای مهم فیلم مورد نظر است. 

                                                                 
1 L’Università per Stranieri di Perugia, l’Università 

per Stranieri di Siena, La Sapienza di Roma.  

 راهپس از خواندن متن باال، تمرین درک مطلب از -3

 گیرد.خواندن و پرسش متن انجام می

متن مورد مطالعه  بارةتفکر و دقت در آموزان بهزبان-4

 شوند.دعوت می

کار گرفته شده در متن مذکور مورد واژگان به-۵

 گیرند.میتمرین و بررسی قرار 

دستور زبان موجود در متن مذکور نکات مربوط به-۶

 گیرند.مورد بررسی قرار می

کند آموزان را دعوت میزبان ،مدرس در این بخش-۷

دادن گوشهایی از فیلم و بهقسمتنگاه کردن بهبه

های انجام شده توسط برخی منتقدین سینما مصاحبهبه

مشهور که در فیلم کارگردان و یا یک بازیگر  بارةدر 

است )به عنوان مثال مطرح شده ایفای نقش کرده

Biمصاحبۀ بیاجی ) agi نینی ب( منتقد سینما با روبرتو

(Roberto Beni gni .)یکی از بازیگران مشهور )

متنی را که  دبایآموزان میپس از شنیدن مصاحبه، زبان

پیش رو دارند و در آن کلمات و یا عبارات جا افتاده 

 واژگان مناسب تکمیل کنند. وشتنن با را

مرحله آخر یا همان مرحله خودآزمایی: در این -۸

آموزان با حل کردن یک جدول  لغتی مرحله زبان

دهند چقدر )حاوی سواالت عمودی و افقی( نشان می

اند از واژگان و معانی و عبارات جدید که توانسته

در استفاده کرده و سواالت جدول را  ،اندگرفتهیاد

های مربوطه پاسخ دهند. افرادی که زودتر موفق ستون

شوند، در نظر مدرس این سیالبس تکمیل جدول میبه

file:///C:/Users/Dr%20Asgari.drasgari-PC/Desktop/عسگری.ویرایش.23.4.1400%20(1).docx
file:///C:/Users/Dr%20Asgari.drasgari-PC/Desktop/عسگری.ویرایش.23.4.1400%20(1).docx
file:///C:/Users/Dr%20Asgari.drasgari-PC/Desktop/عسگری.ویرایش.23.4.1400%20(1).docx
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زبان خارجی آشنا درسی، بهتر با نکات جدید مربوط به

  اند.شده

این راحتی قابل درک است، سیالبسی که بههمانطور که به     

اطالعات شاید جذاب باشد و  ،شودشکل ارائه و تدریس می

در اختیار زبان آموز  را یک فیلم و بازیگران آن بارةجالبی در 

کارگیری درست قرار دهد. از طرفی هم با حل تمرین در به

نظر مفید است. اما نکته ها در متن بهو معانی آن های نوواژه

اینجاست که چنین سیالبسی چقدر در شناساندن فرهنگ و 

از فرهنگ روز کشور  هرحال بخشیتاریخ سینما، که به

فرض پیشآید، موفق باشد!؟ در چنین سیالبسی حساب میبه

بر این است که میان مباحث آموزشی )واژگان و دستور زبان 

و معانی جدید( و مباحثی با محتوای لزوماً فرهنگی رابطه 

د، ولی یک مدرس متخصص زبان در شومستقیم برقرار می

آنچه در این نوع »که  ستمتوجه ابا چنین سیالبسی  روبرویی

این است که تقریباً هیچ  ،طرح درس واضح و مشخص نیست

در رابطه با انتخاب نوع و موضوع  یتوجیه منطقی و مستدل

فیلم و یا تصاویر خاصی از آن وجود ندارد! این سوال پیش 

آید: چرا مدرس زبان آن فیلم را انتخاب کرد و نه این فیلم می

یا اینکه آیا اصالً آن فیلم انتخابی  (،۲۰1۲چیلیبرتی )« را؟

 رةای در بانوعی معرف جامعۀ ایتالیایی و یا نکتهتوانست بهمی

الً کدام جامعه؟ کدام جامعه و فرهنگ ایتالیایی باشد؟! و اص

واقع معرف توانستند بهقشر از جامعه؟ آیا تصاویر انتخابی می

نظام اقتصادی و یا سیاسی و یا قضایی و یا آموزشیِ جامعۀ 

ایتالیا باشند؟ کدام ایتالیا و در کدام دهه؟ چقدر و چگونه؟ 

سوال دیگر این است: آیا اصالً دوره تاریخی که سوژه اصلی 

است، ارزش و بار آموزش مسائل فرهنگی مهم  فیلم انتخابی

 آن جامعه را در آن دوره زمانی خاص داشته است؟ 

نظریاتی چون با توجه به سواالتی است که یها تماماین     

-تئوری طرحواره، تئوری کاشت و تئوری توانش زبانشناسی

توان انکار البته نمی شود.اجتماعی در ذهن محقق ایجاد می

فراگیر زبان ها بهاینگونه سیالبس راهاتی که از اطالع ،کرد

اما در اینگونه طرح  اند،از نوع فرهنگی ،شوندمخابره می

شاید تا حدی فرهنگ جامعۀ هدف معرفی شود، اما درس، 

توانش کنشگرانۀ بینافرهنگی سوی رسیدن بهشاید هیچگاه به

عنوان مفهومی رهنمون نخواهد شد. اگر فرهنگ را به

( در نظر بگیریم و 1۹۹۸کرامش، به، سیال و پیچیده )چندجان

عنوان چارچوب مرجع در باب معنی و تعبیر کرامش را به

های علمی دنبال روشماهیت فرهنگ مدنظر داشته باشیم و به

خوبی آشکار است در برنامه آموزشی باشیم، به نمود و ارائه آن

که دورة آموزشی که در آن تمرکز بر دستور زبان بوده و 

فرهنگ جامعه هدف را از راه انتخاب و پخش تصادفی 

کنند؛ چندان موفق نخواهد بود. بنابراین، فیلم معرفی مییک

باید از لحاظ عملی در این برای روشن شدن راهی که می

( و گیلمور ۲۰14دهمرده  )رد با استناد بهموارد طی ک

(2007Gi l more های کورتاتزی گروهبندی( که با ارجاع به

1999Cortو جین ) azzi  & J i n  در بارة آموزش فرهنگ )

سه گروه اشاره دارد، می توانیم سه از طریق منابع درسی، به

دنبال روه اول بهروش متداول زیر را بدینسان بررسی کنیم: گ

source culآموزش فرهنگ مبداء ) t ure در منابع )

دنبال آموزش فرهنگ هدف اند. گروه دوم بهدرسی

https://www.amazon.com/Glottodidattica-una-cultura-dellinsegnamento-linguistico/dp/8843062786
https://www.academia.edu/10800444/Claire_Kramsch_on_language_and_culture
https://www.researchgate.net/publication/231910134_Authentic_materials_and_authenticity_in_foreign_language_learning
https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/referencespapers.aspx?referenceid=2503077
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(t arget  cul tureاند، و گروه سوم ( در منابع آموزشی–

بر این ایده است که باید  -رسدنظر میکه قدری نامتعارف به

گ جامعۀ فرهنگ جامعه مبداء باشد و نه فرهنفرهنگی که نه

مقصد، مدنظر برنامۀ آموزشی کالس زبان قرار گیرد. گیلمور 

نظر تر بهپذیرد، چرا که طبیعتاً منطقیالبته گروه دوم را می

بندی اول تمرکز بر فرهنگ رسد و اعتقاد دارد که در گروهمی

های بالقوة او در یادگیری فرهنگ زبان آموز است و توانایی

بندی سوم هم شده است. گروهجامعه هدف در نظر گرفته ن

وضوح چالش برانگیز است چرا که بنا بر مطالعات دهمرده به

( منابع آموزشی که از گویشوران غیر بومیِ ۲۰1۷و ۲۰14)

زبان جامعۀ هدف برای آموزش زبان و فرهنگ جامعۀ هدف به

اند که بیشتر هاین نکته مهم دقت نداشتکنند، بهآموز استفاده می

های زبانی و فرهنگی بایسته گویشوران غیربومی؛ از توانش

زبان خارجی برای بیان افکار و مفاهیم مدنظر خویش به

 -توانش زبانیآموز بهبرخوردار نیستند و در رسیدن زبان

مسئلۀ فرهنگی چندان مفید عمل نخواهند کرد. حال اگر به

تر در امه درسی که پیشطرح شده در این مقاله برگردیم، برن

شد، های کوتاه مدت آموزش زبان ایتالیایی اجرا میاین دوره

کرده است، اما آشکارا چنین از گروه بندی دوم پیروی می

توانش کنشگری آموز بهبرنامۀ آموزشی در رسیدن زبان

بینافرهنگی، که هدف نهایی آموزش زبان است، چندان موفق 

ایست توان با استناد بهدعا مینبوده است. در توجیه این ا

(2012East ( اینگونه گفت که با چنین برنامۀ آموزشی  

قدیمی که در آن یک فیلم بطور تصادفی انتخاب و پخش 

ش نسبی و انتخابی از فرهنگ یک دانآموز بهشد، زبانمی

های بایستۀ یابد اما هیچگاه مهارتجامعۀ هدف دست می

«  دیگری»فرهنگی را در مواجهه و برخورد درست و مؤثر با 

های فرهنگی الزم برای شناخت کند، چون دادهکسب نمی

مناسب از جامعه هدف را از طریق پخش فیلم دریافت 

گنجاندن فرهنگ در  وقتی بحث»کند. همچنین چرا که نمی

شود، این بدان معنا برنامه آموزش زبان خارجی مطرح می

باید فقط فرهنگ انتخابی جامعۀ هدف را آموزش نیست که می

ها های قدیمی آموزش در این دورهداد. اشتباهی که در روش

گرفت. اگر توجه و تأکید بر فرهنگ جامعۀ وفور صورت میبه

آموز فرهنگ خود را کم انهدف باشد، خطر آن هست که زب

تر بیابد. بنابراین، برای پیشگیری از چنین برداشتی که ارزش

آموز بیگمان؛ در فرایند یادگیری تأثیر منفی دارد، زبان

هنگام یادگیری زبان بایست در موقعیتی قرارگیرد که بهمی

فرهنگ  -طبق فرضیه کرامش–خارجی یا زبان دوم بتواند 

(. چنین 1۵۹، ۲۰۲۰)دهمرده، « کندخود را نیز ارزیابی 

آموز کمک زبانمسئله فرهنگ در آموزش زبان بهنگرشی به

های میان فرهنگ مبداء و فرهنگ هدف را کند تا تفاوتمی

تجربۀ شناخت بینافرهنگی نزدیک بهتر ببیند، واکاوی کند و به

2016Arslشود ) an )اینجا آنچه که تا به. حال با عنایت به

معرفی شد، در ادامه بحث واکاوی انجام خواهد شد بر کیفیت 

های پیشرفته آموزش توانش کنشگرانۀ بینافرهنگی در دوره

کوتاه مدت  آموزش زبان ایتالیایی که امروزه در بسیاری از 

 شوند. های این کشور در تمام سال برگزار میهدانشگاه

 

https://www.researchgate.net/publication/259170452_A_bottom-up_approach_towards_culture
https://scholar.google.com/scholar?q=Dahmardeh+2017,A+diachronic+analysis+of+the+cultural+aspect+of+local+English+coursebooks&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
file:///C:/Users/Dr%20Asgari.drasgari-PC/Desktop/عسگری.ویرایش.23.4.1400%20(1).docx
file:///C:/Users/Dr%20Asgari.drasgari-PC/Desktop/عسگری.ویرایش.23.4.1400%20(1).docx


 

3۲۲ 

ش
پژوه

های زبان
شناختی در زبان

های خارجی، دوره 
11

، شمار
ه 

2
، تابستان 

1400
صفحه 

، از 
311
 

تا 
335

 

ان
 

های مورد استفاده در این داده و گزارشی از یسبرر

 :پژوهش

آموز آگاه و هوشمند، در ادامه با بیان اینکه یک زبان     

دنبال  دریافت توانش در فرایند یادگیری زبان به

عنوان شهروند بینافرهنگی است تا از طریق آن به

جهانی، آگاهی خود را از فرهنگ خویش و فرهنگ 

هیچ »اینکه های دیگر جهان باال ببرد و با علم به

« دیگر برتر نیستهای فرهنگی بر فرهنگ

(2004Ki l i ckaya های اجتماعی و ( از موقعیت

مرز امروزی استفاده  ای مناسب در جهان بدونحرفه

هدف  باپردازیم. مورد پژوهش این مقاله میبرد، به

چه شکل و به« فرهنگ»اینکه بطور عملی بدانیم کدام 

 واکاوانۀروش  باید با آموزش زبان همراه شود، ازمی

 ۲۲و با  ی خانم و آقاآموز ایراندو زبان با حضور هاداده

. هر دو دانشجوی شاغل کنیماستفاده میسال سن  ۲3و 

تحصیل در مقطع کارشناسی زبان ایتالیایی دانشگاه به

سال سوم  پایان. این دو دانشجو، پس از ندرانته

کارشناسی و با میانگین معدل خوب، در فاصله سه 

شدن از طرف دانشگاه ماهۀ تابستانی، پس ازمعرفی

های کوتاه مدت زبان و گذراندن دوره برایمبداء 

فرهنگ ایتالیایی عازم ایتالیا شده و در یکی از 

های کوتاه رهدو بیشترهای کشور میزبان که دانشگاه

 ،دهدمدت زبان و فرهنگ از یک الی شش ماه ارائه می

ثبت نام کرده و با دریافت بورس تحصیلی رایج 

های که دادهییتحصیل شدند. از آنجامشغول به

در زمینه یادگیری  پژوهشبرای  بیشترچنینی این

ایران در آذر ، پس از بازگشت بهندفرهنگ و زبان مفید

ایشان در دوجلسه مجزا و بطور ماه سال جاری با 

ای انجام شد که در اینجا بطور مختصر مستقل مصاحبه

. البته یادآور شودبازتاب داده میبندی آن نتیجه و جمع

ایتالیا در ماه د بهوشود که هر دو دانشجو در بدو ورمی

های بهداشتی بنابر رعایت پروتکل ۲۰۲۰جوالی 

ار دو هفته در ناچ، به1۹مربوط با اپیدمی کووید 

شکل مجازی در قرنطینه بودند و در این مدت به

های های مربوطه شرکت کردند و از جزوهکالس

در نهایت امتحان داده و در  B2درسی در سطح 

بر طبق  -C1-C2 ح وهای حضوری در سطکالس

در دانشگاه  –چارچوب مشترک مرجع اروپایی 

Uniنا )خارجیان سیه versi t à per  

St rani eri  di  Si ena واقع در استان توسکانی )

 حاضر شدند.   

:  مصاحبه از طریق مکالمه هاداده گرداوریروش 

 پرسشنامه.تلفنی و پاسخ به

 یک ساعت.حدود : مدت زمان مصاحبه

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED570173.pdf
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 1جدول ماهه: اطالعاتی در بارة این دوره سه

 C2زبان و فرهنگ ایتالیایی. سطح پیشرفته  نام و سطح دوره: 

 سه ماه تابستانی :مدت زمان دوره

 /۲آموز بر سطوح مختلف زبان نوشتاری و گفتاری. تسلط زبان /1 :اهداف دوره آموزشی

 روشی روان و گویا.بیان خویش و مفاهیم گوناگون به

کسب توانش زبانی خوب و توانش فرازبانی کافی در برقراری  /3

 تباط ار

 ریخت شناسی و دستور زبانتسط بر نکات مربوط به /4

شناسانه کار بردن قواعد پراگماتیک و روشدانش و توانایی به /۵

 مناسب در استفاده از زبان  

: دروس اجباری و دروس اختیاری و مدت زمان هفتگی

های اجباری حداقل سه درس باید در کنار درسآموز میزبان

عنوان اختیاری را های آموزشی معرفی شده بهبرنامهاز میان 

 انتخاب کند.

 ساعت. 3۰الی  ۲۷: مجموع ساعات آموزشی در هفته

 ساعت در هفته ۹زبان ایتالیایی:  /1

 ساعت در هفته ۶تمرین زبان شفاهی و زبان کتبی:  /۲

ساعت  4)فونتیک( آواشناسی زبان ایتالیایی و فونولوژی جمالت:  /3

 در هفته

 ساعت در هفته ۲البراتور نگارش پیشرفته:  /4

 ساعت در هفته. ۹و حداکثر  ۶حداقل دروس انتخابی: 

 ترجمه تمرین 

 ادبیات ایتالیایی 

 تاریخ هنر ایتالیا 

 تاریخ ایتالیا 

 تاریخ زبان ایتالیایی 

 های تجاری و سیاست اقتصادی در ایتالیامؤسسه 

 تاریخ سینمای ایتالیا 
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 تاریخ موسیقی ایتالیا 

 شناسی و فنون هنر در ایتالیاواژه 

 نگاری تجاری و تمرین نگارش پیشرفته ایتالیایی، نامه

 بازرگانی

 تاریخ فلسفه در ایتالیا 

 

 : سواالت پرسشنامه:2جدول 

هدف از این در تهیه سواالت پرسشنامه و با توجه بهتوضیح: 

Seelتحلیل و بررسی، از نظریه سیلی ) ye 1974 در )

مطالعات دهمرده در باب هدف از آموزش فرهنگ در زبان 

های پرسشنامه از خارجی استفاده شد. در واکاوی پاسخ

نظریات کرامش و در بررسی مواد درسی مورد آموزش از 

Mi 2011رویکرد کامینگ ) ng-Ka( و دهمرده )۲۰14 )

ها استفاده شده عنوان چارچوب مرجع برای بررسی دادهبه

 است. 

 های پاسخگزینه های آموزش زبان و فرهنگ ایتالیاییسوال: طی شرکت در این کالس شماره

 زیاد   متوسط   کم    با رفتارهای مردم در بستر اجتماعی جامعۀ هدف آشنا شدید؟چقدر  /1

 نظر شما عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی در شیوة برقراری ارتباط آیا به /۲

 مردم جامعۀ هدف تأثیر دارند؟

 زیاد   متوسط   کم 

 زیاد   متوسط   کم د؟آیا در رفتار مردم در زندگی روزمره در جامعۀ هدف کنجکاو بودی /3

 نظر شما میان تصاویر ذهنی فرهنگی که مردم از جامعۀ خود دارند و آیا به /4

 ای وجود دارد؟برند، رابطهکار میواژگان و عباراتی که در ارتباطات کالمی به

 زیاد   متوسط   کم

 زیاد   متوسط   کم فرهنگی بودید؟درک مفاهیم و موضوعات مختلف آیا در جامعۀ زبانی هدف شما قادر به /۵

 اید در شرکت مؤثر در گفتگو با موضوعاتچقدر توانش زبانی که کسب کرده /۶

 مختلف فرهنگی با گویشوران بومی و غیر بومی مؤثر بوده است؟

 زیاد   متوسط   کم

 متوسط   کم   زیاد مند شدید؟فرهنگ و مردم جامعۀ هدف عالقهدر پایان این دورة آموزشی چقدر به /۷

https://www.researchgate.net/publication/275262397_The_representation_of_foreign_cultures_in_English_textbooks
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: برای بررسی میزان رضایت هرکدام از دو دانشجوی توضیح

کننده در این دوره تابستانی از نقطه نظر توانش شرکت

امتیاز، برای گزینه دوم  3کنشگری بینافرهنگی برای گزینه اول 

یازی امتیاز درنظر گرفته شد. امت 1امتیاز و برای گزینه سوم  ۲

و امتیازات  14این سواالت داد، برابر بود با که دانشجوی آقا به

بود. بیشترین امتیاز از این جدول  1۷دانشجوی خانم برابر با 

 . ۲1که بر اساس نظر سیلی آماده شد برابر است با 

 : کمی از پرسشنامه نتیجه بررسی گزارش

های این دو دانشجوی پاسخ بررسیآنچه که از مطالعه و      

های ن زبان و اتخاذ سیالبساآید، توانایی مدرسزبان برمی

تلفیق زبان و فرهنگ  درهای مناسب آموزشی درسی و روش

. در بارة شیوة آموزش فرهنگ در کنار ایتالیایی با هم است

2002Guestزبان گست ) ( بر این عقیده است که فرهنگ  

بایست بطور غیر مستقیم آموزش داده شود )کرامش، می

های جهانی زبانشناسی (درست در حالیکه بر روی ثابت۲۰13

شود. با دقت در سواالت پرسشنامه و کاربردی تأکید می

آموزان از کسب رضایت نسبی زبانای تلفنی بررسی مصاحبه

اجتماعی در بارة زبان مورد مطالعه -نوعی آگاهی فرهنگی

 شود.  اشان دیده می

 

بررسی رابطه میان مواد درسی ارائه شده در این دورة 

 آموزشی کوتاه مدت و مسئلة توانش کنشگری بینافرهنگی

های درسی در این دوره که در جدول در کنار برنامه       

های کالسی خاصی تأکید شد، بر فعالیتبازتاب داده 1شماره 

شرح ها را می توان بهبیشتری صورت گرفته است. این فعالیت

 بندی کرد:زیر دسته

Vi deos (such as  movi es , i ntervi ews , TV 

programs  etc.), readi ng passages (i n 

newspapers), conversat i on, l i st eni ng 

act i vi t i es (nat i onal  radi o programs). 

همانطور که پیشتر اشاره شد، برای بررسی مواد درسی       

عنوان چارچوب مرجع بررسی از ، به1معرفی شده در جدول 

( در باب فرهنگ ۲۰14( و دهمرده )۲۰11نظریه کا مینگ )

کردیم. دهمرده با ارجاع استفادهخارجی در کتب درسی زبان 

های آموزشی کامینگ بر این عقیده است که در برنامهبه

شود: جنبۀ مربوط نظر معرفی میفرهنگ از چهار نقطه

tتولیدات زبان و فرهنگ )به he product  aspect  of  

cul t ureشود که در بطن ( که شامل تمام آن چیزی می

فرهنگ غذایی یک کشور، شود، مانند فرهنگ مدنظر تولید می

های تجارت، مطبوعات، سفر و گردشگری آن و غیره؛ جنبه

tعملی یک فرهنگ ) he pract i ce aspect  of  

cul t ure مانند آداب و رسوم، زندگی روزمره در جامعه )

tچشم اندازهای فرهنگ )هدف؛ جنبه مربوط به he 

perspect i ve aspect  of  cul ture مانند الهام بخش )

یا قابلیت الگو شدنِ یک فرهنگ، اسطوره ها و بودن و 

یک فرهنگ خاص؛ و بینی متعلق بهاعتقادات مردمی و جهان

افراد و گویشوران بومی و غیر بومی سرانجام؛ جنبۀ مربوط به

tجامعه فرهنگی هدف ) he persons aspect  of  

cul t ure ) مانند اشخاص معروف و سرشناس و یا افراد

https://scholar.google.com/scholar?q=Guest+2002++culture&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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ادی یک جامعه. با بررسی جنبه کمی ناشناس و شهروندان ع

توان ( می۲1بر روی  1۷و  14سطح رضایت دو دانشجو )

تخمین زد که در میان مواد درسی ارائه شده، مسئله فرهنگ 

مدنظر قرار گرفته شده است، چرا که هردو دانشجو ابراز 

فرهنگ جامعۀ هدف داشتند. مندی و کنجکاوی نسبت بهعالقه

زبان با رویکرد  آموزشتوانایی  شت که شاید بتوان اذعان دا

 ۲۰14)بارها در مطالعات بالبونی  بینافرهنگی که همچنین

Bal boni )گی در فراگیر زبان همگونی فرهننیل به در

، عنوان شده است آموزشعنوان عامل اصلی موفقیت در به

عاملی بوده باشد در افزایش دقت و توجه زبان آموزان 

ای که در حال یادگیری زبان سمت فرهنگ مردم و جامعهبه

  آنند.

مصاحبه تلفنی انجام شده با دو دانشجو مشخص شد  در      

وزشی و فرهنگی که بیشتر های آمکه بطور خالصه فعالیت

سمت فرهنگ جامعۀ هدف کنجکاو کرده است ایشان را به

)همانطور که کمی قبل بطور خالصه بدان اشاره شد( عبارتند 

های سینمایی و ویدئوهایی ضبط شده از از: تماشای فیلم

مصاحبه با افراد مختلف در کالس درس و با حضور مدرس 

بینافرهنگی، خواندن متون  و تحلیل آن از نقطه نظر فرهنگی و

ها با کلید با موضوعات اجتماعی و فرهنگی و بررسی آن

ها در های مختلف و بررسی آنترانهدادن بهبینافرهنگی، گوش

کالس از نقطه نظر زبانی، اجتماعی و فرهنگی، بررسی 

مطبوعات روز و مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی درج 

مسائلی از آن ای بهبا اشاره شده در آن و تحلیل آن مسائل

دسته در جامعۀ محل تولد زبان آموزان؛ موسیقی کالسیک، 

متون صوتی با موضوعات فرهنگی، های گوش دادن بهفعالیت

خانوادگی و اجتماعی؛ و در نهایت جذاب بودن کتب درسی 

Iدستور زبان ایتالیایی که هم برای  FL  و هم برایI SL  مناسب

ای جامع مملو از نکات دستوری زبان و بوده و چونان پیکره

 های فرهنگی و اجتماعی بوده است. غنی از اطالعات و آموزه

د از نقاط قوت شوادامه بطور خالصه گزارشی ارائه میدر  

بوده  دانشجوی خانممد نظر  در مصاحبۀ تلفنی این دوره که

perspectها از و در تحلیل و خوانش آن است i ve 

aspect  of  cul t ure  و ازperson aspect  of  

cul t ure عنوان اند بهکه از نظریات کامینگ و دهمرده

 : چارچوب مرجع تحلیلی استفاده می بریم

های درسی، مطالب با تنوع مناسب )ادبیات، در کالس      

های چرا که توانمندی ،زبان، فرهنگ، زبانشناسی( ارائه شدند

تر شده است. قویوطن مختلف دانشجو در بازگشت به

ای اطالعات شبکه امانۀجستجوی مطالب در سدانشجو بهتر به

و استفاده از اطالعات مستند و « مستند»پردازد و با مقوله می

های در کالس« ترانه»بومی بیشتر آشنا شده است. از گونه 

اند که ضمن کار رفتههایی بهزبان استفاده شده است و ترانه

چیده دستوری و رنگ و لعاب زبان آموزش ساختارهای پی

ای، از فرهنگ و عقاید و آداب و رسوم امروزة مردم محاوره

ایتالیا و دغدغه هایشان برای دانشجوی خارجی پرده 

ترانۀ  -گفتۀ دانشجوی مصاحبه شدهبه –دارد. بخصوص برمی

Occi« )هایکارمای غرب» dental i ’s Karma ) با اجرای

 Francescoبانی )جوان ایتالیایی فرانچسکو گا ةخوانند

Gabbaniها و عادات ( که اشاره بر بحران هویت و ترس

https://www.researchgate.net/publication/309610373_A_Performance-oriented_Model_of_Intercultural_Communicative_Competence
https://www.researchgate.net/publication/309610373_A_Performance-oriented_Model_of_Intercultural_Communicative_Competence
https://www.google.com/search?q=francesco+gabbani+occidentali%27s+karma+sanremo+2017&ei=kd7zYPCaBZjZsAeosK3IBQ&oq=Francesco+Gabbani++Occidentali&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAjIFCC4QkwIyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BQgAEJECOgIIADoCCC46BwguEEMQkwI6BAguEEM6BAgAEEM6CAguEMcBEK8BSgQIQRgAUPAQWI8-YORTaABwAHgBgAGHA4gBzSeSAQgwLjI4LjIuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz
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زدة پیشرفته دارد در کالس و بر بشر مدرن در جوامع صنعتی

آموزان پخش شد که ضمن برای زبانYou Tubeروی شبکه 

بررسی متن ترانه از لحاظ دستور زبان، فراگیران زبان در مورد 

)موضوع ترانه(، با تکیه بحران امروزی انسان و محیط زیست 

فرهنگی و شناخت قبلی خویش از  بر بار فرهنگی و دانش

بحث و بررسی در کالس زبان ایتالیایی بهاین معضل جهانی، به

 ،فرهنگی رایج-های آموزشیپرداختند. همچنین از کپسول

های پخش فیلم و مسابقات فوتبال جام برتر باشگاه :مانند

ی و  جرایدکثیراالنتشار در لروف مهای معایتالیا و روزنامه

های خرد و کالن های سیاسی و چالشزمینه احزاب و بحث

و همچنین پخش برخی نظام اقتصادی کشور میزبان 

ها با افراد سرشناسی مانند خانواده آینلی مصاحبه

(Agnel l i ،صاحب امتیاز فیات، ریاست صنعت آلفا رومئو )

Riینی )مصاحبه ای با پروفسور ریتا مونتالچ t a 

Mont al ci niهایی با برخی مهاجرین (، و همچنین مصاحبه

بسیار استفاده مراکشی، تونسی و آلبانیایی مقیم ایتالیا و غیره 

و  آموزشی جذاب هایبرنامهن با انتخاب اشده است. مدرس

، از مناسبات و آداب و رسوم اجتماعی و فرهنگی کامالً بروز

« مناسبات ایتالیایی فرهنگ و»جامعۀ ایتالیا در قالب 

(Gal at eo i t al i anoهایی در باب ( و با آوردن مثال

این امر ازدواج و طالق و آمار مربوط بهمسائل اجتماعی چون 

در آن جامعه، روانشناسی، فلسفه، جنگ، خدمت سربازی، 

آموزان ارائه دادند زبانآشپزی، مد، مذهب و غیره اطالعاتی به

زبان ایتالیایی دربارة این بهگفتگو و ایشان را دعوت به

موضوعات در فرهنگ و کشور خویش کردند. رویکرد 

بوده « بینافرهنگی»و « آموز محورزبان»اتخاذی مدرسین ظاهراً 

نکات  بارةفرصت بحث آزاد در کالس در  فراهم نمودنو با 

آموزی نقطه نظرات خویش را با فرهنگی مختلف، هر زبان

فرهنگی -فرهنگی و دانش اجتماعی-های زبانیتوانشاتکاء به

ن امکان امدرس .کندزبان هدف بیان میزبان مادری خویش، به

های دستورزبانیِ جستجوی نقطه ضعفیابند که بهاین را می

فراگیران در کالس بوده و با ایجاد انعطاف و تغییر در سیالبس 

خوبی کردن این مشکالت باشند. بهدرسی در صدد برطرف

که سه عامل کلیدی مدنظر روانشناس مشهور مشهود است 

2009Frankl( و فرانکلین ) 2003Chenچن ) i n  در مسئله )

های بینافرهنگی مؤثر که همان آگاهی بینافرهنگی کنش

(i nt ercul tural  awareness بینافرهنگی (، حساسیت

(i nt ercul tural  sensi t i vi t y و اثربخشی )

iبینافرهنگی ) nt ercul t ural  ef f ect i veness )

است، در کنار توانش زبانی از اهداف نسبی این برنامه 

 آموزشی بوده است. 

ها، همچنین در دومین ماه شرکت در این دوره      

( که یکی از شاخص های Operaپرا )اآموزان با زبان

های توریسم فرهنگی جامعه میزبان هنری و از جاذبه-فرهنگی

آشنا شدند.در این مورد دانشجوی ایرانی ظاهراً در  ،است

های دیگری کنندگان دوره که از ملّیتقیاس با سایر شرکت

شود چون اصوالً با ادبیات و الفبای دچار مشکل می ،بودند

س که دارای دراین اپرا آشنایی قبلی نداشته است و سیالبس 

تاریخی بوده است، تا حد زیادی بر -رویکرد کامال فرهنگی

و آگاهی مشترک ایشان در باب این  آموزاندانش قبلی زبان

https://www.perlego.com/book/610740/intercultural-communication-pdf
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تکیه داشته است. برای سهولت  گونه موسیقی و ادبیات

دانشجو پرسوناژهای اثر مدنظر بهپرا، متون مربوط بهاآموزش 

در باب این مشکل  ارائه شده است. دانشجوی مصاحبه شونده

ن و فرهنگ استقبال از امدرس ۀکه برخورد دوستان گویدمی

مشکالت دانشجویان خارجی در حل مشکالت مرتبط با 

قبل از  PCRها و همچنین مرتبط با انجام تست رایج کالس

، از بعد وطن بسیار مفید بوده است و همین امربازگشت به

مندی بیشتر دانشجو جهت هباعث عالق (۲۰13چاو، عاطفی )

تصمیم بر ادامۀ تحصیالت در مقطع ارشد در جامعۀ میزبان 

توانایی اطمینان از درک متقابل مردم از هویت »این شده است. 

ری ارتباط و تعامل سازنده اجتماعی متفاوت و توانایی برقرا

های ای از نسل بشر با هویتعنوان مجموعهها بهبا انسان

عبارتی همان تعبیری است که به« هایشانمتفاوت و فردیت

( از توانش کنشگری بینافرهنگی ارائه داد 1۰، ۲۰۰۲بایرم )

(. و اگر یادآور شویم که توانش 1۶۰، ۲۰۲۰دهمرده، )

( دارای سه بعد عاطفی Chao 2013بینافرهنگی در نظر چاو )

(af f ect i ve( ذهنی ،)cogni t i ve و رفتاری )

(behavi oralبایست همزمان با هم رشد پیدا ( است که می

توانایی فرهنگی و اجتماعی زبان مورد کنند تا زبان آموز به

در شرحی که زبان آموز از این توان مطالعه دست یابد، می

دوره و رضایت عاطفی و فردی کسب شده آورده است، بر 

 موفق بودن این دوره اطمینان کسب کرد. 

آموز زبانقطعاً حضور در جامعۀ میزبان این فرصت را به     

Laziهای التزیو )استانداده است تا با سفر به o لومباردیا ،)

(Lombardi aشناخت بهتری ( و در داخل استان توسکانی به

های از جغرافیای کشور میزبان و بخصوص آشنایی با لهجه

های استانق بهلبسیار متفاوت در بین گویشوران بومی متع

مختلف آشنا شود. نکته مهم دیگر استفاده از متون آموزشی 

Nuovo Contچون  در دستور زبان مناسب at t o  بوده است

زبان و مردم ایتالیایی و نکات فرهنگی مربوط به که از لحاظ

ک مطلب بسیار غنی و در دستوریدایرة لغات و ساختارهای 

و در خور و مناسب بوده  C2   و C1 آموز سطح و مناسب زبان

عنوان زبان دوم عنوان زبان خارجی و بهآموزش ایتالیایی به

 11لی ا ۸ها نیز از این قرار است: از است. چیدمان کالس

دروس مربوط  1۵الی  11دستوری زبان و از  هایسدر

شدند. همچنین سیالبسی فرهنگ و ادبیات و هنر برگزار میبه

subculهای ساختاری خورده فرهنگی ) ویژگیبه ture و )

iزبان نوجوانان )فونتیک ایتالیایی محاوره ای و به l  gergo 

gi ovani l eنشگاه غیر از دا( اختصاص داده شده است. به

آموزان میزبان، دولت ایتالیا تدابیری اتخاذ کرده است که زبان

های فرهنگی نمایشگاه خارجی بتوانند با تخفیفات ویژه از

های دارای امکانات موزه های هنری، از انواعدایر، از گالری

مولتی مدیا و پخش فیلم تاریخی و آموزشی، و از بناهای مهم 

ازدید کنند. دانشجوی مصاحبه تاریخی و فرهنگی این کشور ب

Museo Ufیورو از موزة اوفیتزی ) 3۸شونده با هزینه  f i zi )

Giو باغ تاریخی بوبولی ) ardi no Bobol i در فلورانس )

دیدن کرده است و با آثار لئوناردو داوینچی، رافائل 

(Raf f ael e( جوتّو ،)Gi ot to سیمونه مارتینی ،)

(Si mone Mart i ni و سایر نقاشان و پیکره تراشان اهل )

توسکانی که تمام هنررنسانس در عصر نوزایی اروپا را تحت 

file:///C:/Users/Dr%20Asgari.drasgari-PC/Desktop/عسگری.ویرایش.23.4.1400%20(1).docx
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طبق نظر . تاثیر خویش قرار دادند ازنزدیک آشنا شده است

این دانشجو مبلغ بورس تحصیلی برای ثبت نام در تمام 

راحتی تکافو ها و استفاده از امکانات فرهنگی موجود بهدوره

کاهد. بازدید از های اقامتی و معیشتی میز دغدغهکند و امی

های های مختلف ضمن فعّال ساختن همزمان تواناییموزه

و  مختلف ذهنی باعث ایجاد نوعی یادگیری خودخوان

tفرهنگی )افزایش آگاهی فرا ranscul tural  

awareness) و با خرید کتابهای  آموز شده استدر زبان

وطن ادبیات پس از بازگشت به جدید در مورد دستور زبان و

های تازه در زمینۀ زبان و فرهنگ، با عالقۀ با کسب مهارت

ادامه تحصیل نفس بیشتری بهتر و اعتماد بهبیشتر و نگاه عمیق

خصوصی زبان ایتالیایی شده  آموزشو مشغول بهپردازد می

است. تنها نکتۀ منفی این دورة سه ماهۀ تابستانی 

گذاری اجتماعی در مع و فاصلههای تجمحدودیتبه

شود ها، در دانشگاه میزبان و در سطح شهرها مربوط میکالس

که البته تماماً مختص دوران اپیدمی و پاندمی ویروس کویید 

است. در توضیح این نکته، دانشجوی مصاحبه شونده  1۹

با گویشوران  هدارد که طبیعتاً عدم امکان مصاحباذعان می

 ری بیشتر را از ایشان ربوده است. فرصت یادگی ،بومی

که در همین دوره  دانشجوی آقابا  تلفنی گزارشی از مصاحبه

 شرکت کرده است:

دو ویژگی اساسی این دوره در نظر این دانشجو عبارتند       

زبان آموزش اساسی و اصولی مسائل مختلف مربوط به -1از: 

انبی های جکیفیت مناسب فرصت -۲و ادبیات ایتالیایی. 

یادگیری که برای دانشجو مهیا شده است. بر طبق نظرات این 

ن این دوره تمام هدف آموزشی خود را بر ادانشجو، مدرس

های مختلف آن قرار داده اند و جنبه« ایتالیایی معاصر»روی 

تاریخ و ادبیات و فرهنگ و زبان ایتالیایی ای بهو اشاره

آموز نکته برای زبان اند. اینکالسیک در اعصار گذشته نداشته

شناختن ایتالیای امروزی و معاصر جوان امروزی که مایل به

است جذاب بوده و اعتقاد دارد که در دوران کارشناسی زبان 

های تاریخ و ادبیات و ایتالیایی در دانشگاه مبداء سیالبس

ایتالیای پردازند تا بهایتالیای اعصار گذشته میفرهنگ بیشتر به

آن پرداخته قابل درک است از نکته که دانشجو به معاصر. این

آموزی همان لیه و دغدغۀ مهم هرزباناین جهت که نیاز اوّ

های الزم جهت برقراری ارتباط و تعامل صحیح کسب توانش

شود که . همچنین یادآور میبا گویشوران جامعه هدف است

او اجازه یک برنامه آموزشی ای دارد که بهزبان آموز نیاز به

2014Hiبنا بر نظریه هیلیارد ) –دهد تا  l l i ard  و چیلیبرتی )

فرهنگ دیگر را در دانش و آگاهی مربوط به فقط –( ۲۰1۲)

هایی را توسعه دهد خود توسعه ندهد بلکه باید بتواند مهارت

تا در شرایط بین فرهنگی بتواند با دیگری ارتباط سازنده 

برقرار کند. طبیعی است که یک برنامه تدریس که این مهارت 

و نحوه زیستن در جوامع مدرن و بی مرز امروزی را آموزش 

 دهد، چندان کارساز نیست. ن

های این دوره آموز مصاحبه شده، سیالبساز نگاه زبان      

سه بخش فرهنگی، سه ماهه مسائل آموزشی ایتالیایی را در 

دهد. جامعۀ امروزی ایتالیا ارائه می اقتصادی-زبانی و سیاسی

file:///C:/Users/Dr%20Asgari.drasgari-PC/Desktop/عسگری.ویرایش.23.4.1400%20(1).docx
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فرهنگ اُپرا و های برگزار شده بهدر بخش فرهنگی، کالس

اند. پخش ویدئوهای مختلف صاص داده شدهاُپراخوانی اخت

در باب معماری و بناهای تاریخی برخی استانهای ایتالیایی، 

هایی در مورد ایتالیای قبل و بعد از جنگ جهانی پخش فیلم

دهد که در های جانبی ارائه میدانشجو یک سری دانشدوم به

ها بیشتر دوره کارشناسی در دانشگاه مبداء که سیالبس

پردازند، های گوناگون زبان میریخ ادبیات و توانمندیتابه

آنها پرداخته شود و حال اینکه این کمتر فرصتی هست که به

نکات فرهنگیِ معاصر در نظر وی از اهمیت زیادی 

دارد که قبل از سفر برخوردارند. این دانشجو همچنین بیان می

اقعیت توانست میان متون درسی دانشگاهی و وایتالیا، نمیبه

امروزی فرهنگ ایتالیا ارتباطی ایجاد کند و این مشکل را 

دارد که قبل از این کرده است. او اذعان میخوبی حس میبه

دانست با آنچه که در سفر ایتالیای امروز را هویتی متفاوت می

شده است، اما پس از طی متون درسی در دانشگاه ارائه می

کره های های مولتی مدیال این دوره بین پیکره های متنی و پی

کند. لذا این دورة راحت تر ارتباط معنایی و منطقی را پیدا می

سه ماهه را از باب انتقال دانش فرهنگی الزم بسیار مثبت 

طبق گزارش دریافتی، هدف نهایی در بخش زبانی، خواند. می

های ارائه شده فقط زبان مردمی و زبان عامیانه و سیالبس

ان متفاوت و متنوع جوانان و زبان ایتالیایی ای و زبمحاوره

 امروز در شبکه های اجتماعی آموزش داده شده است. 

، مدرسین با سیالبس های اقتصادی-بخش سیاسیدر       

آموزشی مناسب و با بهره بردن از روزنامه های صبح و جراید 

Corr) کوریره دالسرامانند -کثیراالنتشار i ere del l a 

Sera)- مسائل سیاسی و اقتصادی روز ایتالیا )به  در مورد

عنوان مثال پیشرفتگی صنعتی و نرخ باالی رفاه در شمال ایتالیا 

و مشکالت عدیدة اقتصادی و رفاهی در جنوب ایتالیا( و 

به 1۹پاندمی جهانی کووید  کنونی همچنین در مورد وضعیت

وضعیت )اشاره به پردازندآموزان میبحث و بررسی با زبان

. در کل آنچه که در نظر این دانشجو (۲۰۲۰دمی در تابستان پان

مفید بود همان آشنایی با جامعۀ امروزی ایتالیا و فرهنگ بروز 

این نکته اشاره آن است. در مصاحبه همچنین این دانشجو به

کرد که چرا در سال سوم مقطع کارشناسی در دانشگاه مبداء 

یتالیایی معاصر اای وجود ندارد که بههیچ سیالبس درسی

انتهای سال سوم همچنان بپردازد و واحدهای ادبیات تا به

پردازند و دانشجو تنها فرهنگ و ایتالیایی اعصار گذشته میبه

واحد با ادبیات  4اندازه در نیمسال هشتم مقطع کارشناسی و به

د! وی همچنین، شوقرن بیستم )و نه بیست و یکم( آشنا می

واحد هم جهت اشراف  4که همین  ودافزپس از این تجربه، 

ادبیات و فرهنگ قرن بیستم ایتالیا چندان کفایتی ندارد و به

روزرسانی سرفصل دروس داشت. او نیز تغییر و بهاشاره به

نوین بودن نکاتی اشاره کرد که بهمانند دانشجوی قبلی به

های درسی و تاثیر امکانات جانبی چون کارت سیالبس

ها بر کسب ها و نمایشگاهموزهورود به دانشجویی مخصوص

شود. آنچه که در اجتماعی مربوط می-های فرهنگیتوانمندی

هایی در کالس بود که نظر وی بسیار جالب بود پخش فیلم

گوید. سخن می مردماز باورها و اعتقادات مردمی و عادات 

هایی از سینمای اقتباسی مانند عنوان مثال پخش برخی فیلمبه
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Tot) ی شور چشمتوتو ò l o i et t atore 1۹۵4( محصول 

Luiقلم لوئیجی پیراندلّو )و برگرفته از یک اثر کمدی به gi  

Pi randel l oآموز خارجی از برخی راحتی برای زبان( که به

های اخالقی ویژگیهای قومی و استانی مربوط بهسایه روشن

ابی کلی دارد. ارزیها مانند خرافه پرستی پرده بر میایتالیایی

این دانشجو در کل مفید بود و ایشان نیز قصد ادامه تحصیل 

 در جامعه هدف را دارد.

   

 ها:داده بررسی

این گزارش خالصه و با بررسی با نگاهی اجمالی به     

های گسترده در زمینۀ پژوهشبا عنایت به های ارائه شدهداده

گرفته کاربههای توان روش، میتوانش کنشگری بینافرهنگی

شکل زیر ماهۀ زبان را به ن این دورة سهاشده توسط مدرس

راهکارهای آنچه گفته شد و با ارجاع بهکرد: با اتکا به واکاوی

(، بایرام ۲۰۲۰، ۲۰14های دهمرده )پژوهش مطرح شده در

 سراجوتواز  ایو همچنین در مطالعه (1۹۹4)

(Serragi ot toهای کنیم که استفاده از کپسول( مشاهده می

فرهنگی مانند روزنامه ها و جراید کثیراالنتشار کشور میزبان، 

های محلی بحث و بررسی در مورد اقوام و نژادها و گویش

مد آموزشی  ةتنوع قومی در ایتالیا در تمام این دوربا توجه به

ن این دوره با اشک مدرسن بوده است. بیانظر مدرس

های درسی متفاوت و متنوع، ولی با اتخاذ روش سیالبس

محور، -محور و فرهنگ-مناسب  از نوع دانشجو آموزش

فراگیران زبان « هوش های چندگانه»سعی در تقویت همزمان 

دیگر،  سویی(. از 114۸-1143 ،13۹۸عسگری، اند )داشته

های اقتباسی ( نقش مهم استفاده از فیلمMaugeriمائوجری )

در آموزش زبان خارجی و تأثیر شایان  از آثار ادبی مشهور

های فرهنگی در سرعت بخشیدن و تسهیل این نوع کپسول

را مورد تأکید قرار داده است؛  رفرهنگ محو آموزش کاردر 

که در « ادبیات مرتبط و سینمای اقتباسی»استفاده از  بنابراین،

های ذهنی کنار اثر ادبی مورد آموزش بتواند بیشترین توانایی

آموز را در فرایند یادگیری دخالت دهد امری است هم زبان

 (. ۶۵-۷1 ،۲۰۲۰مائوجری، جذاب و هم موثر)

مستقیم بین  ۀهمچنین پرواضح است که ایجاد رابط     

پخش فیلم یا برخی  راهخالقیت و انگیزه در فراگیران زبان از 

تبلیغات بازرگانی  مصاحبه، های تلویزیونی مانندویدئوکلیپ

و  تو غیره چقدر در تمایل فراگیران در تأمل در باب صح

نعمتی، زبان خارجی تأثیر بسزایی بگذارد )شیوایی گفتار به

 هایپژوهشبر این بر طبق  افزون(. 13۹۷ترقی گشتی، 

Ciگرانی )چینکوئه nquegrani و  ادبیات و سینما( در

( در این باب، متون ادبی در Tabucchiهای تابوکی )یافته

( آموزشی corpusکنار نسخه سینمایی مربوطه یک پیکرة  )

توانمندی که در کنار قدرت بخشیدن به اندبسیار مناسبی

هایی از فرهنگ جامعه هدف را دستوری، برش-منطقی-زبانی

رفتاری و -دهند و از باب علوم اجتماعیآموز نشان میزبانبه

اجتماعی -کردن واقعیت فرهنگیقوم شناسی امکان لمس

(. همچنین ۲۰13تابوکی، سازند. )جامعه هدف را فراهم می

بایست دارای توانایی الزم جهت مدرّس در این امر می

برقراری رابطه مناسب معنایی و محتوایی میان متن ادبی و »

https://www.unive.it/data/persone/5591170/relazione_triennale
https://www.unive.it/data/persone/5591170/relazione_triennale
https://jflr.ut.ac.ir/article_74659_9c7878e15b42341f37d19cfb14a110b0.pdf
https://iris.unive.it/retrieve/handle/10278/3735251/224905/Insegnare%20la%20Civilta%20italiana%20con%20la%20C%20maiuscola.pdf
https://jflr.ut.ac.ir/?_action=article&au=591421&_au=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%AA%D8%B1%D9%82%DB%8C+%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://jflr.ut.ac.ir/?_action=article&au=591421&_au=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%AA%D8%B1%D9%82%DB%8C+%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://jflr.ut.ac.ir/?_action=article&au=591421&_au=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%AA%D8%B1%D9%82%DB%8C+%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://www.amazon.com/tutto-resta-poco-Letteratura-Italian/dp/8807530279
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ر ورای نکات اثر سینمایی باشد تا بتواند پیام فرهنگی الزم را د

فراگیران منتقل سازد، چرا که سینما زبانی و قواعد دستوری به

یکی از بارزترین محصوالت فرهنگی هر سرزمینی است که 

ها، عادات و رسوم یک ملّت نقش مهمی در معرفی خصلت

Spalکائون و اسپالویرو)« کندایفا می vi ero&  Caon ،

۲۰1۵.)  

 –دروس ادبیات  ۀهمچنین استفاده از فرهنگ در حاشی      

Di نظر دی کارلو )که به  Car l o۲۰۰۲( و پاوونه ) Pavone

های ادغام فرهنگ با آموزش زبان از بهترین روش (۲۰۰4

کار رفته است؛ آموزشی بههای و زبان نیز از تکنیک -است 

عنوان مثال در گزارش خواندیم که نکات فرهنگی کشور به

هایی با موضوعات مشخص در کالس میزبان در قالب بحث

از زندگی  یشوند. مقوله برششکل بحث آزاد مطرح میو به

(sl i ce of  l i f e t echni que هم در قالب گفتگو با )

ورد نظر قرار گرفت. آموزان در حاشیه دیدن یک فیلم مزبان

های اتخاذی جستجوی همگونی فرهنگی نیز از دیگر روش

ای در حوزة فرهنگ این عنوان که مسئلهبوده است به انمدرس

آموزان در مورد آن نظرات شود و زبانجامعه هدف مطرح می

شناخت و دانش فرهنگی خویش شخصی خود را با اتکا به

گیری از ارابسکی دهند. در این مورد با وامارائه می

(Arabski( و همچنین از تریولو )Tr i ol oتوان ادّعا ( می

culهای فرهنگی )از خوشه»داشت که  t ural  

cl ust eresس در ر( نیز استفاده شده است و در طی آن مد

پخش یک ترانه مشهور در کالس،  –عنوان مثال به–ورای 

در  بحث در مورد چندین نکته فرهنگی که در آن ترانه وبه

پردازد و در قالب شعر و موسیقی بدان اشاره شده است می

-فرصتی کوتاه شناخت مناسبی از چندین خوشه فرهنگی

)ارابسکی، وُیتاژک، « دهددانشجویان زبان ارائه میاجتماعی به

  (.۲۰11تریولو، ( و )۲۰11

همچنین در گزارش متوجه شدیم که هر دو فراگیر زبان      

ن این دوره زبان ااز تبحر و بخصوص از اخالق خوب مدرس

عاطفی فرایند یادگیری زبان غیر از بعد و فرهنگ یاد کردند. به

(af f ect i ve di mensi one ،) ًهر حرفه و شغلی، »طبیعتا

ای از قواعد ها، نیازمند مجموعهافزون بر دانش و مهارت

تواند آن حرفه را دچار استفاده از آن میاخالقی است که سوء

(. 14۲۲ ،13۹۸یزدانی مقدم، معافی، عامری، )« اشکال کند

ن زبان چه در سطح دانشگاهی و چه اپس هرکجا که مدرس

اخالق کاری و هنجاری  ات زباندر سطح مدارس و مؤسس

ای کنند، نتیجه کاری بهتر و شایستهمی درستی رعایترا به

گرایی، وظیفه»و عبث نیست اگر بگوییم که ؛ دشوحاصل می

های اخالق هنجاری گرایی از زیر شاخهگرایی و فضیلتنتیجه

رسد که استادان خود نظر میروند. }...{ منطقی بهشمار میبه

 (.14۰4)همان، « را با این نظریات آشنا سازند

 :نهایی یرینتیجه گ -4

زبان و فرهنگ در رابطه تنگاتنگی قرار دارند و در واقع      

 حتی . در امر آموزش زبان خارجی و یاانددو روی یک سکه

آموزش هر دو روی سکه با هم الزم است. در فرایند  مزبان دو

آموز بطور حتم زبان ،نباشد« فرهنگ محور»آموزش زبان که 

استفاده از زبان  برایفرهنگی الزم -های اجتماعیاز توانمندی

https://www.docsity.com/it/riassunto-educazione-letteraria-linguistica-interculturale-intersezioni-caon-spalviero/2423675/
https://www.docsity.com/it/riassunto-educazione-letteraria-linguistica-interculturale-intersezioni-caon-spalviero/2423675/
http://www.metisjournal.it/metis/anno-i-numero-1-dicembre-2011-ibridazioni-temi/66-opere-prime/147-il-viaggio-interculturale-della-pedagogia.html
http://www.metisjournal.it/metis/anno-i-numero-1-dicembre-2011-ibridazioni-temi/66-opere-prime/147-il-viaggio-interculturale-della-pedagogia.html
https://www.libroco.it/english/dl/Pavone-Marisa/La-Scuola-Editrice/9788835017141/Personalizzare-l-integrazione-Un-progetto-educativo-per-l-handicap-tra-professionalita-docente-e-dimensione-comunitaria/cw590771028320885.h
https://www.libroco.it/english/dl/Pavone-Marisa/La-Scuola-Editrice/9788835017141/Personalizzare-l-integrazione-Un-progetto-educativo-per-l-handicap-tra-professionalita-docente-e-dimensione-comunitaria/cw590771028320885.h
https://www.libroco.it/english/dl/Pavone-Marisa/La-Scuola-Editrice/9788835017141/Personalizzare-l-integrazione-Un-progetto-educativo-per-l-handicap-tra-professionalita-docente-e-dimensione-comunitaria/cw590771028320885.h
https://www.academia.edu/44916212/Raccontare_la_civilt%C3%A0_italiana_a_stranieri_letteratura_storia_geografia_arte_musica_cinema_cucina_e_approfondimenti_bibliografici_
https://jflr.ut.ac.ir/?_action=article&au=649597&_au=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF++%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
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بهره خواهد ماند و در اجتماعی بی هایکنشگریخارجی در 

خواهد شد.  بسیاریاستفاده از زبان هدف نیز دچار مشکالت 

های درسی امروزه، با هدف ایجاد از اینرو سیالبس

شکل متنوع و مدرن دف، بههای چهارگانه زبان هتوانمندی

این دو مهم را در کنار یکدیگر و با روشی تلفیقی آموزش 

ها نیز چندان ساده و چرا که آموزش جداگانۀ آن ،دهندمی

 مفید نخواهد بود. 

از منظر مسائل روشگرایانه )متودولوژیک( آموزش زبان،       

فاصله »نکته مهم اینجاست که چگونه بتوان معنی و مقیاس 

میان فرهنگ مادری و فرهنگ دوم و هوشمندی « ناسبم

آموز ایجاد کرد تا بتواند رفتاری تعاملی را در زبان-اجتماعی

کشف و شناخت انواع  برایمندی هبر پایۀ کنجکاوی، عالق

و برقراری ارتباط با  کنشگریناملموس معانی فرهنگی را در 

گویشوران جامعه هدف اتخاذ کند. ساختارهای زبانی و 

ها را در کنار نظام غیرزبانی رفتار اجتماعی را بشناسد و آن

فرهنگ زبان ها و ساختار رفتاری متعلق بهمعانی، ارزش

عقیده به –طلبد که این مهم میمادری قرار دهد. رسیدن به

های آموزشی و مدرس زبان از توانمندی -(Beaccoبِاکو )

(. همچنین دیدیم 14 ،۲۰۰۶بِاکو، مند باشد. )روشگرایانه بهره

فرهنگ که اتخاذ روش و سیالبس درسی که فرهنگ مبدا را به

تقادی در زبان شود که تفکر انمقصد متصل نگاه دارد باعث می

های فرهنگی را بهتر بشناسد آموز بهتر شکل گرفته و تفاوت

مناسب و شایستۀ کنشگری بینافرهنگی توانش به بنابراین،

 دانش زبانی خود دست یابد. 

 منابع:-5

(، توانایی های متفاوت زبان آموزان 13۹۸عسگری، فاطمه )

پژوهش های در یک کالس: مشکالت و راهبردها. 

 . 1131-11۶۶(، 4) ۹زبانشناختی در زبان های خارجی، 

(، رابطه بین 13۹۷نعمتی، مجید و ترقی گشتی، محسن )

خالقیت، انگیزه و صحت و شیوایی گفتار برای فراگیران زبان 

 ۸پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی، خارجی. 

(1 ،)۲۹۹-۲۷1. 

دجواد و عامری، علیرضا یزدانی مقدم، مسعود و معافی، محم

(، بررسی ادراک دانشجویان از ویژگی های اخالقی 13۹۸)

اقتصادی دانشجویان. -پایگاه اجتماعیاساتید زبان با توجه به

(، 4) ۹، پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی

14۲۵-14۰3. 

Al pt eki n, C. (2002). Towards i ntercul tural  

communi cat i ve competence. ELT J ournal , 

56(1), pp. 57-64. 

doi :ht t p://dx.doi .org/10.1093/el t /56.1.57 

Arabski , J . & Woj t aszek, A. (2011). Aspect s  of  
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Loescher-Bonacci . 

https://www.researchgate.net/publication/317994782_Education_a_la_citoyennete_et_enseignement_des_langues_valeurs_et_instruments
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