
  ۶٧  84 تا 67، از صفحه 1387 پاييز, 46هاي خارجي، شماره  پژوهش زبان

  ي زبانيها سب مهارتكت انتقال فرهنگ در ياهم

  ∗زاده يمحمدرضا دوست
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  )15/8/87 :، تاريخ تصويب18/2/87 :تاريخ دريافت(

  دهكيچ
 منـسوخ شـده   ،و رسوم ملـل  آداب ،تن فرهنگ آموزش زبان بدون در نظر گرفهكن دهه است  يچند

 بدون شناخت   ،يسب مهارت زبان  كو   ي خارج يها  معاصر، علم آموزش زبان    يها هيبر اساس نظر  . است
آموزان بـه فرهنـگ    د زبانيشدش گاه يه گراكن است  يت ا يواقع. دار خواهد بود  ي ناپا ين فرهنگ يمسائل ب 

 يها  جديد آموزش زبان   يها روش. ت از آنها اس   ي گروه قابل توجه   ةزي انگ  جوامع مقصد،  ي زندگ ةويو ش 
 يبرا يعنوان ابزاره  استفاده فرهنگ مقصد را نه تنها ب،ين فرهنگيارتباط ب يها هي بر اساس نظريخارج

ل يـ مكدر ت  .گذارنـد  ي مـ  ي انتقال اطالعـات فرهنگـ     ةيبر پا ه اصل آموزش را     كدانند، بل  ي زبان م  يريادگي
د بـر نقـش فرهنـگ مبـدأ و مقـصد در             كيأ حاضر با ت   ةمقال،  ي خارج يها د آموزش زبان  ي جد يها روش

سـسات  ؤ در مي زبـان آلمـان  ةي اراي چگونگبارة جامع دريقي تحقيريارگك با ب ي خارج يها آموزش زبان 
رگـذار در آمـوزش زبـان، علـل توجـه بـه             يثأ ت يها و عناصر فرهنگ    شهي ر ي، ضمن بررس  يراني ا يآموزش

ن يـ بـر اسـاس ا    . نـد ك يل مـ  ي تحل ، دارند يمهارت زبان سب  ك در   ييه سهم بسزا  ك را   يعناصر مهم فرهنگ  
نش و  كـ آمـوز بـر       اشـراف زبـان    موجـب ها    شناخت فرهنگ  ي در پرتو  يسب مهارت زبان  ك تنها   ،قيتحق
 .شود ي من زبان مقصدالمكمتم با ي مناسب در ارتباط مستقنشكوا

  .دأ، فرهنگ مقصد، فرهنگ مبين فرهنگي، ارتباط بي، مهارت زبانيتوانش ارتباط: يديلك يها واژه
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 مقدمه
 نه تنها واقعيات ، زبانةليوسه ب فرد يك، يشناس پردازان علم زبان هي نظريها افتهيبر اساس 

 به ايـن    ، يك زبان  ياين موضوع در مراحل يادگير    . نديآفر ي م كشد، بلكه آنها را    يه تصوير م  را ب 
ت و  يـ  خالق موجـب   آن زبـان   يق جديد از طريق يـادگير      به درك حقاي   ي است كه دستياب   يمعن

 بـا  ، زبـان يـك ق ي حقـا كدر، ن اسـاس يبر ا. شود ي م(Language competence) يمهارت زبان
  . دارديكين آن ارتباط نزدالمك فرهنگ متكدر

ه باعث  ك است   ييارهاك راه ة ارائ ،ي خارج يها ن وظايف علم آموزش زبان    ي از مهمتر  يكي
م يباط مـستق  ها مربوط به ارت    هينظرن  يشتر ا يب. شود يآموزان م   زبان ةليوسه  ب يسب مهارت زبان  ك

ـ آم  مـسالمت يستيـ شتر و همزيـ ، تعامـل ب  ينـش ك هـم  در جهـت     هكـ اسـت   افراد دو فرهنگ          ز ي
  ،جاد اصـل تفـاهم    ين صورت ا  يدر ا . اند  جامعه ارائه شده   يك مختلف در    ي با فرهنگ  ييها انسان

 خـود   ة فرهنگ خاص در جامعـ     يك  با ،آموز  زبان ياما وقت .  است ي ابعاد مختلف  يده و دارا  يچيپ
م و  يان ارتبـاط مـستق    كـ ل عدم ام  يدله  ط مسلما ب  ي را دارد، شرا   ي زبان خارج  يك يريادگيقصد  

  .تر خواهد بود دهيچيار پيات بسي مطابق با واقعيطيجاد شرايا
 يزبـان سب مهارت كه در جهت ك مطرح در علم آموزش  يها هي از نظر  يا دهي گز يبا بررس 

  در پرتـو يدن به مهـارت زبـان  ير رسي شده است مسياند، سع  ارائه شدهيهنگ مسائل فر  در پرتو 
رد و هدف علم آمـوزش را نـسبت بـه        يك رو ها عموماً  هين نظر يا.  مشخص شود  يمسائل فرهنگ 

 كت در يـ  اهم يورد و بـه سـ     كـ  متحـول    يم دسـتور  ي فقط انتقال مفـاه    يعني ، خود يل سنت كش
 نيبنـابرا .  سـوق داد   ي خارج يها  در آموزش زبان   ر آنها يثأ و ت  ي و فرهنگ  ي اجتماع يها تيعواق

  ر آمـوزش   ي مـس  گونـه ن  يه بـد  كـ ننده است، چرا    كن  ييار تع ي مفهوم فرهنگ بس   ينجا بررس يدر ا 
  .شود ي مشخص مي خاجيها زبان

ر يز و مـس   يار ناچ ي بس ي خارج يها قات انجام شده در علم آموزش زبان      ينه تحق ين زم يدر ا 
دن بـه  ي رسـ يبـرا ق يـ  تحقيـك  ارائـه  نيبنابرا.  استدشوارر  اي بس يار عمل ك راه يكدن به   يرس

 دارد، ي خـارج يهـا   در آمـوزش زبـان    يسب اطالعات فرهنگ  ك يه چه نقش  ك الؤن س يجواب ا 
 . استيار ضروريبس

  ينقش توانش ارتباطي در ايجاد مهارت زبان
ـ  آمـوزش از طر ةيالن آموزش زبان نظر ك يها يزير هه در برنام  كش از پنج دهه است      يب ق ي
  . مورد توجه قرار گرفته استي اساسياركعنوان راهه  ب،هاي نوين ارتباطي شيوه



  ۶٩  هاي زباني اهميت انتقال فرهنگ در كسب مهارت

    يارآمـد كهـاي خـارجي بـه نا        زبـان  پـردازان آمـوزش     نظريه ، هفتاد قرن بيستم   ةدهاواخر  
آمـوز بـا زبـان      شرايط و چگونگي ارتبـاط زبـان  ي بردند و روياي متكي بر دستور زبان پ      شيوه

  ).11فولكمن (ز شدند ك متمري واقعيها تيقعجاد موي ايمقصد و چگونگ
 ةيـ  علـم آمـوزش بوجـود آورد، نظر        يريگ  در جهت  ي اساس يه تحول ك ييها هييكي از نظر  

ن يبر اساس ا.  بود(Dell Hymes)مز ي دل ها(Communicative competence) يتوانش ارتباط
 ني ا يبرا.  است يستورد د عامل قوا ك يريادگي فراتر از    ي زبان خارج  يكامل بر   ك تسلط   ،هينظر
 زبان توسط يكه چگونه كاند د بديامل بر زبان مقصد مسلط شود، باكطور ه  آموز ب   زبان يكه  ك
ن يـ فقـط در ا . ندك چگونه از زبان مقصد استفاده يتيشود و در چه موقع     ين آن استفاده م   المكمت

ـ ك با زبان مقصد محاوره      يزيآم تيطور موفق ه   ب تواند يمه او   كصورت است    ، 1972،  مزيهـا  (دن
277.(  

داند  ي م يتي را قابل  يمز، توانش ارتباط  ي ها ةيد بر نظر  كيأز ضمن ت  ي ن (Savignon)گنون  يساو
ا توجه به مسائل خـاص      ن زبان مقصد را ب    المكآموز قدرت ارتباط با مت      زبان ،ه با استفاده از آن    ك

  ).8گنون يساو (ابدي يم ياجتماع
آنهـا  .  اسـت ي قابـل بررسـ  (M. Swain)ن ي و سو(M. Canale)ل ينك ةي نظرنهيزمن يدر ا
 تـسلط   يعنـ ي،  ي توانش دستور  -1: ل شده است  كي از چهار بعد تش    ي توانش ارتباط  هك معتقدند

درك مناسـب از    : ي اجتمـاع  يشناسـ   تـوانش زبـان    -2. رهي، تلفظ و غ   يبر صرف و نحو دستور    
 نيز انتخـاب كلمـات و        كه شامل نوع برخورد با ديگران و       ،مباحث مختلف اجتماعي و رفتاري    

  توانـايي تركيـب    :  تـوانش تجزيـه و تحليـل زبـان         -3. جمالت مناسب در گفتگوها و مكاتبات     
: يراهبـرد  تـوانش    -4.  مختلف براي دستيابي به پيوستگي فكري و كالمي        ينوشتارهاها و    ايده

هـاي    مانند حاالت چهره و كالمي در يك بحث و يا پردازش حاشـيه             ،توانايي مديريت رفتاري  
اين نظريه با تجزيه و تحليل ابعاد مختلف توانش ارتباطي نقش واقعيات            . يك موضوع ناشناخته  

  .دهد كيد قرار ميأهاي خارجي مورد ت اجتماعي و فرهنگ مقصد را در آموزش زبان
 راشتورفريالوز اشتك (Wolfgan Gehring) نگي مانند ولفگانگ گِريپردازان معاصر هينظر

(Klaus Stierstorfer)ن يمهـــارت بـــ«سب كـــ در آمـــوزش بـــا هـــدف يطيجـــاد شـــراي ا
نند ك يشنهاد مي پي مهارت زبانيداريسب و پاك يبرا را (Intercultural Competence)»يفرهنگ

 شروع   برخورد دو فرهنگ   ة از نقط  ي زبان خارج  يكر آموزش   يمس ،ن اساس يبر ا ). 7شتورفر  ا(
 .شود يد است، ختم م تسلط بر زبان مقصةه الزمك يو به مهارت فرهنگ
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  جايگاه فرهنگ در مهارت زباني 
فرهنگ و عناصر   د مفهوم   يف شود، با  يه جايگاه فرهنگ در مهارت زباني تعر      ك نيقبل از ا  

اگـر فرهنـگ را     . ن شـوند  يـي ها تع  ند مهارت زباني در پرتو شناخت فرهنگ      ياننده در فر  كن  ييتع
، طـرز فكـر، نـوع       يت فرهنگ يخالق كه در  از اعمال و معلومات نمادين پويا بدانيم         يا مجموعه

كنـد، نمـودار زيـر       ياحساس، ارزشها، آداب و رسوم افراد يك گروه و يا يك جامعـه بـروز مـ                
  :آيد دست ميه  يك فرهنگ بةعناصر تعيين كنند بارةدر

  
 عناصر فرهنگ: يكنمودار شماره 

تـوان   ي را م  هستاين سه د  . اند  شده يبند ته تقسيم  به سه دس   يفرهنگ در اين نمودار، عناصر   
 واقعيت اين است كه هر    .  قرار داد  ين آنها مورد بررس   يهم به طور مجزا و هم براساس ارتباط ب        

 ارتباط آنها تفسير    يند، ول ا اجزاء مهم فرهنگ يك جامعه     ة دربرگيرند ي به نوع  ،كدام از سه دسته   
، معنويـات و    ي فرهنگـ  يها تي خالق ير مثال در بررس   به طو . دهد ي از فرهنگ را ارائه م     يجامع

 و هنـر كـه اجـزاء        يدر ادبيات، سنت و آداب محل     . توان يافت  يرفتار و سلوك يك جامعه را م      
 جامعـه   ك از معنويات، رفتـار و سـلو       يهاي  بايد نشانه  ،شوند ي محسوب م  ي فرهنگ يها تيخالق
 فرهنـگ يـك جامعـه محـسوب         يصل از اجزاء ا   يكي به عنوان    ،در غير اين صورت   .  كند يتجل
  ).25من كفول(شود  ينم

 های فرهنگیخالقيت
  ادبيات-
هــا و آداب  ســنت -

 حملی
  هنر-

 معنويات
  اعتقادات-
  تصورات-
  ارزش ها-
 مولفه هاي -

 تاثريگذار

 رفتار و سلوك ملی
  لباس-
  نوع زندگی-
  غذا-
  اوقات فراغت-
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ات، سنن و آداب و رسـوم در شـناخت          ي از جمله ادب   ي فرهنگ يها تي خالق ،ن اساس يبر ا 
 و  ي استفاده متون ادب   ،آموزش زبان  يها باتكلفان  ؤل م ين دل يبد.  دارند ي فرهنگ نقش مهم   يك

  .نندك يه مي را توجيياياطالعات جغراف
 بايد از طريـق ارتبـاط عناصـر       ) 88 يحقان (يا انتقال ي و   يقي تلف يموزش آ يها وهي با ش  يحت
 از  ي كل ي شروع آموزش بايد يك نما     يها در دوره .  كرد يريز ي با هم آموزش زبان را پ      يفرهنگ

  .ردكآموز منتقل  تر به زبان ي و پيشرفته اين عناصر را جزئي ميانيها فرهنگ مقصد، و در دوره
ز بـه  يـ  فرهنـگ مقـصد ن     بـارة اين عناصر در كنار آموختن زبـان در       آموزان با توجه به      زبان

ـ ن واقع يـ نـد و ا   ا ي خود ييابند كه در راستا و يا در تضاد با عناصر فرهنگ           ي دست م  يحقايق ت ي
ر عناصر فرهنـگ    يثأآموز در درجه اول تحت ت       زبان يك. ندك يتنها با برخورد دو فرهنگ بروز م      

 مـدرس بـسيار تعـين       ة و يا متضاد به وسـيل      ي مواز پردازش و تحليل اين عناصر    .  است يخود
 مـسائل بـين     ي كه عدم پردازش و تحليل درست و بـه موقـع درراسـتا             يا گونهكننده است، به    

 ي و عـدم يـادگير     يآموزان و سـرخوردگ    ذهن زبان   در ي باعث به وجود آمدن معماهاي     يفرهنگ
  .1شود صحيح آنها مي

  فهوم تخصصي در آموزش زبانعنوان يك مه  ب»مهارت بين فرهنگي«عبارت 
 بـه افكارجامعـه   يآموز امكـان دسـتياب    كه به زبانيا  واسطه به عنوان اگر ما زبان را نه تنها       

 يادگير خود بدانيم، اصل ي    يدهد، بلكه به عنوان عامل بصيرت به موجوديت فرهنگ         يديگر را م  
  .ها خواهيم دانست  عناصر فرهنگةزبان را باعث درك بالقو

ات يـ ش برود، بـا واقع    ي زبان مقصد به پ    يريادگي يبه سو آموز هرچه     زبان كيقت  يدر حق 
 خـود را بـا زبـان    ي ناخودآگـاه زبـان مـادر      ،يريادگيشود، زيرا او هنگام      ي روبرو م  يتر پيچيده

   زبـان مقـصد بـه دسـت         ي يادگير طة كه به واس   ياقعيات و ،كند، در اين مقايسه    يمقصد مقايسه م  
ل كينـد و باعـث تـش   ا رقابـت  بـه وجودآمـده در     ي زبان مادر  ييادگير از كه   ي با واقعيات  ،آيد يم

). 12من كفـول ( آموز آنها را به هم وصـل كنـد   شوند كه بايد زبان ي زنجيره واقعيات م   يها حلقه
 زبـان و    ياسـتا ا در ر  يـ رسـد كـه در تنـاقض بـا،           ي م يآموز به مرور به جزئيات     نتيجه اينكه زبان  

  .اند يفرهنگ خود
 واقعيـات جديـد دسـت    ي عميق زبان مقصد نه تنها بر يك سـر يز با يادگير آمو يك زبان 

                                                            
  .ح داده خواهد شديشتر توضيب »ين فرهنگيسب مهارت بكمراحل «نه در قسمت ين زميدر ا -1



  1387 پاييز, 46شمارة  , هاي خارجي پژوهش زبان   ٧٢

 زبـان   ي يادگير ة زير رابط  نمودار. برد ي م ي و مقصد پ   ين فرهنگ خود  ي ب ةفاصليابد، بلكه به     يم
  :كند را با مفهوم مهارت بين فرهنگي مشخص مي

  

  ين فرهنگيگاه مهارت بيجا: نمودار شماره دو

ه در روند رو بـه رشـد خـود در           ك است   يتي قابل ين فرهنگ يارت ب بر اساس نمودار باال مه    
ـ  ،يا بـه عبـارت    ي و زبان مقصد و      ين زبان مادر  يردن فاصله ب  كجهت پر   و  ين فرهنـگ خـود    ي ب

دگاه رو به رشد نـسبت بـه   يامل تنها به دكن تيروند ا. ار گرفته شودكتواند ب ي م،فرهنگ مقصد 
ه كـ  يآمـوز از زمـان   زبـان  .ه اسـت ين فرضـ ير از اار فراتيه بسكشود، بل يفرهنگ مقصد ختم نم

گـر  ي زبان و فرهنگ د    يك  آموختن يبرا را   يدير جد يند مس ك ي زبان مقصد را شروع م     يريادگي
سب و  كـ  خـود در جهـت       يه او از فرهنـگ و زبـان مـادر         ك يدر صورت . ندك ي خود باز م   يبرا

ـ      ة، محـدود  نـد كشناخت فرهنگ و زبان مقصد اسـتفاده ن             جـاد  ي ا ين فرهنگـ  ي انتقـال مهـارت ب
امـل  كا از ت  يه  كشود   ير زبان و فرهنگ مقصد م     ي درگ ييآموز تا جا    زبان ،ن فرض يبا ا . شود ينم

     يا از چـارچوب  فرهنـگ و زبـان مـادر           يـ مانـد، و     ي بـاز مـ    يو پردازش فرهنگ و زبان مادر     
ــ ــد خــارج شــود،  ينم ــتوان ــ ك ــارت ب              جــاد و منتقــل ي اين فرهنگــيه در هــر دو صــورت مه
 ).119راشتورفر ياشت( شود ينم
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  :از داردي زير نيلك به اصول ين فرهنگي مهارت بةدجاد محدويا
 يمـ   قرار ين فرهنگ ي نيل به مهارت ب    يبرار  يش فرض ز  ي با دو پ   ي آموزش زبان خارج   -1
  :گيرد

تمـام    روزمـره دخالـت دارنـد و در    ي در تمام موارد زندگ    ين فرهنگ ي مسائل ب  عمالً) الف
  .احل و مباحث آموزش بايد در نظرگرفته شوندمر

ـ        ) ب ـ        يو بر اين اساس اهداف انتقال مهارت ب  ي درسـ  ي ريـز  ين فرهنگـي در برنامـه و پ
  .گيرد آموزش مورد توجه قرار

 مهيـا   ةين پيش زمينـ   تر ياصول:  آموزش زبان مقصد   ةد دهن ةسسه ارائ  مؤ يگذار استي س -2
     ةهنـد  مؤسـسات ارائـه د     ةكـه بـه عهـد      اسـت    ين فرهنگـ  ي كسب مهارت ب   يافزار كردن سخت 

ـ   يها جاد تمام زمينهيمؤسسه بايد خود را ملزم به ا.  استي خارج يها زبان ن ي كـسب مهـارت ب
  . و غيره بداندي و بصري، در اختيارگذاشتن لوازم سمعيفرهنگ

ـ    ف شده بر  ي تأل ي آموزش يها باتك استفاده از    -3 اسـتفاده از   : ين فرهنگـ  ياساس ارتباط ب
 ي با استفاده از مـسائل بنيـاد       ين فرهنگ ي و ب  ي آنها انتقال مهارت زبان    ي كه هدف غاي   ييها باكت

ـ   يها باتكن  يا. ننده است كن  ييار تع يفرهنگ و زبان مقصد باشد، بس       اطالعـات زبـان و      ةبا ارائ
كـشاند و از     ي زبان و فرهنگ خويش به چـالش مـ         بارةآموز را در   زبان يها افتهيفرهنگ مقصد،   

  .دهد يها و تشابهات را تشخيص م  به مرور تفاوتيآموز كم كم، ول ين تقابل زبانطريق ا
 ينامدرس. ده باشد ي د ين فرهنگ يه آموزش الزمه را در مورد انتقال مهارت ب        ك ي مدرس -4

 يهـا  هينظرردن  ك ي عمل ةس هر دو فرهنگ و زبان تسلط داشته باشند، آماد         يه بر محدوده تدر   ك
ن اطالعـات  ي استفاده از آخـر يبرا ضمن خدمت به آنها يها  دورهة ارائ.اند نهين زميموجود در ا 

  .استسسات ف مؤين الزامات و وظاي از مهمتريكي ،يآموزش-يعلم
ار كـ  بيقـات ي تحق-ي معمـول آموزشـ  يها وهيد شي باين فرهنگيدركنار انتقال مهارت ب -5

  .گرفته شود
 زبـان   ي احتمـال  يات سـاختار  رييـ  و تغ  ين تحوالت فرهنگ  يد بر اساس آخر   ين اصول با  يا
ـ  آنها در موفق   ين اصول و درصد سهم اجرا     ياِعمال ا . ر باشند يي و زبان مقصد قابل تغ     يمادر ت ي

ن يمتناسـب بـا چنـ     .  دارد ي بـستگ  ي خـارج  يهـا   زبان ة دهند  مؤسسات ارائه  يياي به پو  ،آموزش
 يهـا  باتـ كاز   خود و اسـتفاده      يگذار استيد در س  ي ارائه دهنده با   ةسس مؤ يراتييتحوالت و تغ  

ن تحـوالت   ين خود را با آموزش ضمن خدمت نسبت به چن         اند و مدرس  كد نظر   ي تجد يآموزش
ايـن  .  مطمـئن شـود    ه بر اشراف آنها بر فرهنگ مبـدأ و مقـصد          ك بل ،ندك نه تنها آگاه     يراتييو تغ 
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شود، چرا كه مدرس در جايگاه خـود بايـد    يك پيش نياز محسوب مي    آموزان   زبان ياشراف برا 
 اين را داشته باشد كه عناصر فرهنگ مقصد را همان طور كه هست منتقل كند و باعـث                   ييتوانا

اين . آموزان شود   در ذهن زبان   يچالش اين واقعيات با واقعيات موجود در عناصر فرهنگ خود         
 ي يـادگير يهـا  اساس سطوح و در دوره  و بسيارحساب شده و بريانتقال بايد به صورت پلكان   

  .زبان باشد
د مربوط به فرهنگ و زبـان       يات جد ي باعث هضم واقع   ،ن اصول يردن ا كو هماهنگ   جاد  يا

ـ شود و اتـصال زنج     ي م يريادگي مضاعف در    ةزيانگجاد  يشود، باعث ا   يمقصد م   يهـا  افتـه يره  ي
  .ندك يجاد ميد اي جديها افتهيآموزان را با   زبانيمربوط به فرهنگ و زبان مادر

 فرهنگ و زبان مقـصد      يروند آموزش نه تنها تازگ     در   ين فرهنگ ي مهارت ب  ةجاد محدود يا
   ن يـي  نقـش تع   ي بلكـه بـه فرهنـگ خـود        ،سـازد  ي همگون م  يرا نسبت به هويت فرهنگ خود     

 ةدر صـورت فاصـل    آمـوز    ه زبـان  كـ ننـده اسـت     كن  يين نقش تا آنجا تع    يا. كند ي اعطا م  يا نندهك
نش و رفتـار  يـ  بيـك   بـه ،ينش معقول، و در صـورت مهـاجرت جغرافيـاي     ي ب يك به   ييايجغراف

  .رسد يمناسب با مردم و فرهنگ مقصد م
 بالقوه، اختالف   ي به عنوان مزيت   ين فرهنگ يسب مهارت ب  ك ااساس آن چه كه ذكرشد، ب     بر  

اين تكامل نه تنها باعث بينش نسبت بـه فرهنـگ           . دبه حداقل رس   و زبان مقصد     أميان زبان مبد  
بـا توجـه بـه مراحـل        . شود يآموز م  زبان در نگرش    ي ثبات فرهنگ  موجبشود، بلكه    يمقصد م 

ه  و تحقق اصول آن را ب      ين فرهنگ ي مهارت ب  ةجاد محدود يتوان ا  ي م ين فرهنگ يسب مهارت ب  ك
م بـا   يان ارتباط مستق  كط عدم ام  ي در شرا  ين فرهنگ يسب مهارت ب  ك تازه در راه     ياركعنوان راه 

  .جامعه مقصد دانست

  ين فرهنگيادبيات و مهارت ب
 هر فرهنگ محـسوب  يها تين خالقي از مهمتريكيات ير شد، ادبكابتدا ذ ه در   كهمانطور  

ره يكـ پاز   ي اصل يي جز ةرندي و در بر گ    يت فرهنگ ي خالق يك هك نيات با توجه به ا    يادب. شود يم
  . بوده استي خارجيها  زبانيآموزش يها باتكد مؤلفان ي، مورد توجه شد1 فرهنگ استيك

ـ    ي دستياب رامونيپ ادبيات   كه نقش  قبل از اين    مطـرح شـود، بايـد       ين فرهنگـ  ي به مهارت ب
ـ    ي مفهوم اساسـ   نةيزم در   يكل ي اتفاق نظر  حداقل  مفهـوم   يدر بررسـ  .  شـود  يريـز  ي ادبيـات پ

                                                            
  . رجوع شوديكماره نمودار شبه  -1
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-يينـد دشـوار فرهنگـ   ا يـك فر جـة ينت آن به عنـوان   ي و زيباشناخت  ي بيشتر كيفيت هنر   ،ادبيات
 ي علـوم  ياساسـ بـه طـور      كه   توان به اين نتيجه رسيد     ي ديگر م  ياز سو .  مد نظراست  ياجتماع

ايـن  . نگرند ي ادبيات به عنوان موضوع خاص خود م       به ،ي و يا سياس   ي، فلسف يمانند علوم تربيت  
ـ  ،داننـد  يعلوم به هيچ عنوان ادبيات را محدود به علم ادبيـات نمـ    ه و يـ  از پاي بلكـه آن را جزئ

  .دانند ياساس خود م
 و عبـارت ادبيـات      ين فرهنگـ  يت ب  موضوع مهار  يان برا تو يصرف نظر از اين تعاريف م     
  :اصول مهم زير را در نظرگرفت

ينـد  ا يـك فر ة بلكـه نتيجـ  ، همـه متـون نيـست   ة عمديژگيو،  بودن يادب: ي اصل بنياد  -1
  . استي مفهوم–ياديبن

ات بـه   يـ روند علـم ادب   : خ مشخص ي به موضوع خاص و تار     ي متون ادب  ي اصل وابستگ  -2
  .استو خ مشخص بوده ي تاريك و در يصورت موضوع

 يخي خـاص در تـار     يه وابسته به موضوع   ك يمتون ادب :  به يك فرهنگ   ي اصل وابستگ  -3
  .شوند ير فرهنگ يك جامعه محسوب ميار ناپذكد، واقعيات انان مشخص
 -ي تغييرات تاريخ  ةعرصعبارت ادبيات با اين وجود ثابت نيست و         : ي اصل تغييرپذير  -4
 ).122راشتورفر ياشت( است يفرهنگ
ن يـ بـر ا  .  جامعـه اسـت    يكات و فرهنگ    ي ادب يها شهي ر يوستگي پ ة نشان دهند   اصول نيا

 از متـون صـرف      يا توانـد نـسبت بـه گزيـده        ي عبارت ادبيات ارائه شد، م     يچه برا آن هراساس  
 ي برخـ  ين موضوع اصل  يا.  تفسير كرد  ي از متون ادب   يز استفاده شود و آنها را گرايش      ي ن يفرهنگ

ـ    ي م ي بر اساس سطوح آموزش    يزير با برنامه . آموزش زبان است   يها باتكاز    –يتوان متون ادب
  . آن زبان بكار بردي يادگيري يك جامعه را به عنوان موضوعات آموزشيفرهنگ

 يوان در درجه بعد متون ادب     ت ي م ،ات و فرهنگ گفته شد    ي ادب بارةدره  ك يبا توجه به مسائل   
شود،  ي مطرح م  يبه عنوان ابعاد رسم    كه   يچيز.  كرد يبند  تقسيم ي و غيررسم  يرا به ابعاد رسم   

 در اقـشار  ي ابعـاد غيررسـم  . دارنـد  يبر جامعـه كـار    يك يند كه در متون آموزش    ا يهمان مسائل 
بـه طـور مثـال      . شـوند  يگر ظاهر م  يا اقشار د  ي قشر جوانان و     ، از جامعه آن فرهنگ مثل     يخاص

گوته در آلمان را به عنـوان        آثار شكسپير در انگليس و يا آثار          مثالً ،ادبيات كالسيك يك جامعه   
ـ  پاتر را    ي هر يها  داستان ي مانند سر  ، خاص از يك جامعه    ي، و ادبيات قشر   يابعاد رسم   ةنمون

  .توان عنوان كرد ي فرهنگ ميك يبارز ابعاد غيررسم
  :دنشو ير مطرح مياالت زؤنجا سيدر ا



  1387 پاييز, 46شمارة  , هاي خارجي پژوهش زبان   ٧۶

  ند؟ دارين فرهنگي و بي به دست آوردن مهارت زباندر يثيرأ چه تاين ابعاد) 1
 ابعاد مختلف ادبيات و فرهنگ مقـصد و انطبـاق           يشناخت متغيرها : يثير انعكاس أ ت -الف

  ي ابعاد مختلف ادبيات و فرهنگ خوديآنها با متغيرها
ـ    يي محتوا يارائه و بررس  : يثير صرف محتواي  أ ت -ب ر يثأ ابعاد مختلـف ادبيـات مقـصد و ت

  .ات مقصدي مهم ادبيها  آن بر شناخت گرايشيبسزا
سب مهـارت يـك    ك و   ي يادگير يرات برا يثأن ت ي در نظرگرفتن ا   توان مي را   ييمزاياچه  ) 2
    آمـوزش زبـان مقـصد نـشان         يهـا  رات خود را دركـالس    يثأ كرد و چگونه اين ت     ينيب شيزبان پ 

  دهند؟ يم
 ابعاد مختلف ادبيات يـك فرهنـگ،   يدرك متغيرها ): يانعكاس ثيرأت( نقطه نظر اول     بارةدر

  :آموز به همراه خواهد داشت  زبانيا برا زير ريها ييتوانا
  گاه او در فرهنگ جامعهي شخصيت نويسنده و جا-الف
   فرهنگيك يخي تاريها  حاشيه-ب
 يهـاي  توان به عنوان فعاليـت     يرا م  نكات زير ) يصرف محتواي  ثيرأت(دوم    نقطه نظر  بارةدر

  : عرضه كردي رسيدن به اهداف آموزشيبرا
  ،ياساس سطوح آموزش آموزان بر  زبانةعالقمورد  يها  دسترس بودن كتابدر -
 و فرهنگ   ي مورد عالقه در فرهنگ خود     ي ادب يها  بين كتاب  يا  تجزيه و تحليل مقايسه    -
   و تفاسير،ي ادبيها  براساس موضوع، دوره و گونه،مقصد

 خود بـا  يبا ساختار فكر) همانند كالسيك( ادبيات زبان مقصد    ي مقايسه بين ابعاد رسم    -
  . از آن آثاريهاي  امروز يا با فيلمير جديد در دنياتفاسي

 زير دسـت    يها يي مهم فرهنگ مقصد به توانا     يآموز با شناخت زوايا و ابعاد متون ادب        زبان
  :ابدي يم

 فرهنـگ مقـصد را در   ي و بنيـاد   ي اصل ي اين شناخت كه اجزا    اتواند ب  يآموز م   يك زبان  -
اسـاس    را بـر   يتواند اين متون ادب    يا بشناسد، بلكه م    مهم ر  يفرهنگ -يبردارد، نه تنها متون ادب    

  .از هم متمايز كند)  نثر، نظم، ادبيات كودكان و غيره:به طورمثال(نوع آن 
 ين فرهنگـ  ين مقصد را در مباحث ب     ي سرزم يت مشاهير ادب  يتواند اهم  يآموز م   يك زبان  -

  .ندك كتشخيص دهد و در
ـ    از يك سو و شنايادب -يرنظانتقال چارچوب    يخت چارچوب ادبيات و ابعـاد مهـم ادب

 .شوند ي محسوب مين فرهنگي ارتقاء مهارت بي براي كمك مهم، ديگرييك فرهنگ از سو
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  :ردكح ير تشريشده را به قرار زر ك توان موارد ذي مثال ميكبا 

  )Bharati Mukherjee (ي موخرجياثر بارات )1989(ياسمين رمان 
 است و در حال حاضر در دانشگاه كاليفرنيا به عنوان            كه متولد هند   ي موخرج يخانم بارات 

 ياسـمين فـيج را      ةاجراجويان م ي، زندگ »ياسمين «، در رمان خود باعنوان     است مشغولپروفسور  
شود و بدين دليـل راه آمريكـا را در           ي خود بيوه م   ي جوان يها ياسمين در سال  . كند يتوصيف م 

 به نام جان ريپـل مـاير كـه          يشهر بادن با مرد    عاقبت در    يبعد از تجارب متفاوت   . گيرد يپيش م 
به را   يآنها يك فرزند ويتنام   . كند بانكدار است و از همسرش جدا شده، آشنا شده و ازدواج مي           

ن رمـان،   يـ  ا يموضوع اصل . كنند ي قبول م  ي رسيده است، به فرزند    ينام دورا كه به سن نوجوان     
 درك  ي مداوم برا  ي آن جستجو  ي اصل ي كه الگو  است معجون وار اين خانواده      يساختار فرهنگ 

  .و تفاهم طرفين است
دهد كه مـسائل،   ي با چند فرهنگ را انتقال مي از يك زندگ  يا آموز تجربه  اين رمان به زبان   

ـ ه و تحل  يـ آموز بـا تجز    زبان. مشكالت، هيجانات و لذت خاص خود را دارد        ل ايـن رمـان بـه       ي
 باچنـد فرهنـگ و شـناخت    يك زنـدگ  از يـ يهـاي   بين اقـوام مختلـف، درس      ي فرهنگ يمرزها

 ي يك كالس فراگيـر    ياما اگر اين رمان را به عنوان موضوع درس        . برد ي م يپ  ديگر يها فرهنگ
  :زبان مقصد قلمداد كنيم، موارد زير قابل توجه است

شـود و در رابطـه بـا         ي در رمان شناسـانده مـ      ين فرهنگ ي كه به عنوان مشكل ب     يا  مسئله -
، يآمـوزان سناريوسـاز     زبـان  ةبه وسيل تواند   يشود، م  يتجزيه و تحليل م   روابط بين اجزاء رمان     

  .بگيرد  قراري مورد بررسي ادبةلحاظ نوع تكنيك گون از و يبازخوان
 داستان در يها تي نقش شخصي اجراين رمان، و يا حت ير ابعاد مختلف ا   يسهنگام تف  به -

  .گيرد يداستان صورت م موضوعيت بارة دري داستان، كندوكاويها كدام از صحنه هر
 كه با تجزيه و تحليل ايـن اثـر در چـارچوب    ي و عمق بخشيدن تجارب يساز  فعال ي برا -

 بـه عنـوان     تـوان  ي را مـ   يگيرد، توليد فكر و توليد متن نوشتار       ي صورت م  ين فرهنگ يمباحث ب 
ـ    ي غيرتخيلـ  ي به سمت كندوكاو    كه مخصوصاً  ي مهم راهبرد    سـوق داده    ين فرهنگـ  ي تجـارب ب

  ).134اشتورفر ( شود، هميشه در ذهن داشت يم

   فرهنگ مقصديها وآداب محل  در انتقال سنتيياينقش اطالعات جغراف
بـه طـور    .  يك زبان است   ي يادگير ي از مراحل ابتداي   ي يك يها و آداب محل     سنت ييادگير
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 تبـادل اعتقـادات و      ي چگـونگ  ،، آداب معاشـرت   ي آشناي ي اوليه، چگونگ  يمثال نوع برخوردها  
 ةارائكنار   ها و آداب و رسوم در       انتقال سنت  معموالً.  از اين مرحله است    يها و غيره جزي    شارز

 و ادبيات يـك     ي زبان مقصد است، چرا كه از طريق جغرافيا بافت معلومات          ياطالعات جغرافياي 
  ).16 منكفول(شود  يزبان ارائه م

 يـك   ي جغرافيـاي  ينـد ب ساس تقـسيم   ا  آنها بر  يا ، تنوع آداب و رسوم و ريشه      يتنوع زيست 
 يـك جامعـه     يها  از فرهنگ  يوجود آمدن بسيار  ه  ب.  است ي آن زبان بسيار حيات    ة ارائ يزبان برا 

  . كرديتوان اين فرهنگ را بررس ي مي دارد كه براساس نقشة جغرافيايي جغرافيايةريش
.  اسـت يها و تشابه در درون يك فرهنگ از طريـق جغرافيـا قابـل بررسـ         تفاوت انيپادر  

ند كـه آنهـا را از       ا ان دارند از مسائل مهم يك زب      ي فرهنگ ةها نيز كه ريش     و لهجه  ي زبان يها هگون
  .دهند ي مورد مطالعه قرار مي جغرافياييطريق پراكندگ

   ين فرهنگيسب مهارت بكاهداف 
  :شوند ي قابل تحقق مي خارجيها در اين صورت است كه اهداف زير در آموزش زبان

 ي فرهنگـ ةشيه رك استفاده مناسب از اصطالحات خاص    ييو توانا  تسلط بر زبان مقصد      -
  در جامعه مقصد دارند،

   و مقصد،أ مبديها  مختلف فرهنگيها  و جنبهها يژگيو كيك تفيي توانا-
  م با جامعه مقصد،ير مستقيا غي تسلط و اعتماد به نفس در ارتباط مستقيم و -
  م با جامعه مقصد،ير مستقيا غييم و  مناسب در ارتباط مستقي ظرفيت باال و قدرت حس-
 تغيير جايگاه و موقعيت     يي، توانا ي با توجه به تسلط حاصله در ارتباطات خاص فرهنگ         -

  يخود در مباحث فرهنگ
 متـون   ييط دادن مطالب محتـوا    ابت ر  ا والم  كل  ي تحل ،ي استفاده از مهارت فراگفتمان متن     -

  )86 يعلو( زبان مقصد
مل بيـشتر نـه تنهـا در برخـورد بـا            أ، انتقال تعامل و ت    يف اخالق  و در انتها به عنوان هد      -
  )14من كفول (ي مختلف فرهنگ خوديها گر بلكه در برخورد با گونهي ديها فرهنگ

  ين فرهنگيسب مهارت بكمراحل 
 Peter Stephan  (تـر اشـتفان آدلـر    يپ.  اسـت ي مراحلي دارا،ين فرهنگيسب مهارت بك

Adler (  ك فـائق آمـدن بـر شـو        ،ن مراحـل  يـ  ا ةجي نت هك معتقد است    ن مراحل ي ا ي ضمن بررس 
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ن يـ سب ا كـ  ياو بـرا  ). 21آدلر  ( است   يو كسب مهارت بين فرهنگ    ) Kulturschock (يفرهنگ
  :ندك يف ميمهارت پنج مرحله را تعر

  ه با فرهنگ و زبان مقصد،يد به فرهنگ در تماس اوليش شدي گراة مرحل-
  ه،يش اولي از گراي سرخوردگة مرحل-
   و عدم اعتماد به فرهنگ مقصد،يدشمن -
   فرهنگ مقصد ويها ده و نشان دادن خود در مخالفت با شناسهي اظهار عق-
  ).16آدلر ( ي و ثبات راي فرهنگي مرزهايي احساس استقالل و شناسا-

 ،گذارنـد  يح مدرسان خـود پـشت سـر مـ         ين مراحل را با پردازش صح     يه ا ك يآموزان زبان
ح يش صـح  علت عـدم پـرداز    ه  آموز ب  ه زبان كدهد،   يآدلر ادامه م  . ندا ين فرهنگ ي مهارت ب  يدارا

ن اسـت  ك ممين فرهنگيسب مهارت بكل خود در يا عدم تما ين و   ا توسط مدرس  يمطالب درس 
 . مبدأ و مقـصد نرسـد      ي فرهنگ ي مرزها يي شناسا ة مرحل ر شده بماند و به    ك از مراحل ذ   يكيدر  
م بـا   يه در ارتبـاط مـستق     كـ  اسـت    يآموزان  زبان بارةر آدلر د  ةيه نظر كن است   ي قابل توجه ا   ةتكن

  .فرهنگ و زبان مقصد دارند
ن يهمـ د  يـ با ،نـد ا ي زبـان خـارج    يك يريادگيدر حال   شور خود   كه در   ك يآموزان ا زبان يآ

اگر  )Heinz Göhring(نگ ينس گوري دارند؟ به اعتقاد هايگريا مراحل دي بگذرانند، مراحل را
 ينـه بـرا   يجـاد زم  يتوان باعث ا   يبا جامعه مقصد نداشته باشد، تنها م       يميآموز ارتباط مستق   زبان

سب كدن اهداف   يها، دقت در به ثمر رس      نهيش زم ي تمام پ  يريارگكبا ب .  شد يمهارت بين فرهنگ  
 و عناصر فرهنگ مقصد در آموزش       ي و در نظرگرفتن عناصر فرهنگ خود      ين فرهنگ يمهارت ب 

  ).74نگ يگور(رد كم يمستقآموزان را آماده ارتباط  توان زبان يم
، 1ين فرهنگـ  يجاد مهارت ب  يها و اصول ا    ي مناسب تئور  يريارگكه با ب  كن است   يت ا يواقع

جـان  ي پر از ه   ي سخت، ول  ي فرهنگ و زبان مبدأ به سفر      ياهآموز را با گذر از مرز      توان زبان  يم
از شـناخت    يا ها و ساختار فرهنگ و زبان مقصد برد، او را بـه مرحلـه              شهيو شعف شناخت ر   

گـر مـسلط و مهـارت       ي فرهنگ خود بر ساختار زبان و فرهنگ د        يها شهيه بر ر  كيه با ت  كرساند  
  .گر را داشته باشديثر تفاهم و تعامل با جامعه دكبرخورد با حدا
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  رانينقش مهارت بين فرهنگي در آموزش زبان آلماني در ا
وزش زبـان آلمـاني در    منتشر شـد، آمـ     2006در تحقيقي كه توسط نگارنده در اوائل سال         

ـ ن تحقيـ  ايبـرا . هـاي ايـران بررسـي شـد      ها و دانشگاه   آموزشكده ـ ي     سـاعت از  110ش از يق ب
وابـسته بـه سـفارت       (»يتو زبـان آلمـان    يانـست «سـسات   ؤ ارائه شده در م    ي زبان آلمان  يها السك

ش ياتـر وابسته به سـفارت      (»شيران و اتر  ي ا يتو فرهنگ يانست«،  )راني فدرال آلمان در ا    يجمهور
ـ انون زبـان ا   كـ «،  )رانيدر ا  ـ  ةمدرسـ «ن،  يميتو سـ  ي، انـست  »راني    ، )واحـد خـواهران    (»يالمللـ  ني ب

 قـرار   ي و اصفهان انجـام و از جوانـب مختلـف مـورد بررسـ              يد بهشت ي تهران، شه  يها دانشگاه
آموزان  ق با زبانين تحقيدر ا. ل شديه و تحلي انتخاب و تجز ي ساعت درس  22ت  يدر نها . گرفت
  .1ر شده مصاحبه شدكسسات ذؤن ميسو مدر

 ي و مقصد در آمـوزش زبـان آلمـان         دأ نقش فرهنگ مب   ،يكي از مباحث كليدي اين تحقيق     
ه و  يـ هـا تجز   السكـ  ضـبط شـده،      يالسك يها رر بحث ك م ينين منظور بعد از بازب    ي ا يبرا. بود
 مربوط بـود،  ين فرهنگيه به مسائل بك يالسك مباحث بارةدرن او مدرسآموزان  ل و با زبان يتحل

ها مربوطه عبارت بودنـد       و مصاحبه  يالسكل مباحث   يه و تحل  يعمده اهداف تجز  . مصاحبه شد 
  :از

  ،ي مسائل فرهنگبارة درسساتؤالن مك يها استي و سي زبان آلمانة ارائةويش
 ن،اله مدرسيوسه  بيها و پردازش مباحث فرهنگ استين سي اي اجرايچگونگ

ـ       ك و در صـد در     يالسـ ك يهـا   بحث ةبارآموزان در  نقطه نظرات زبان   ن ي آنهـا از مـسائل ب
 يفرهنگ

ـ ها مطرح شـد و بـر اسـاس آنهـا تحل            السكه در   ك ين مباحث فرهنگ  يمهمتر ل مباحـث   ي
  :ر بودنديها صورت گرفت، به قرار ز  و مصاحبهيالسك

  ران و آلمان،ي ايشورهاكالت در ي استفاده از تعطيها وهيالت و شيتعط
 آن در نقـاط     يات آلمان و نـوع برگـزار      ي نقش آن در فرهنگ و ادب      ارنوال در متون ادبي،   ك

 مختلف آلمان،
 ران،يان در غرب و اين جري و فرهنگ برخورد با ايسلمان رشد

 ن فرهنگ در غرب ويفرهنگ حجاب و برداشت ا
 .شورك يك مختلف در يممارست با فرهنگ ها
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ش ي، گرا يسالك يها بحثسسات، منابع   ؤ م يگذار استيها به س   السكل  يه و تحل  يدر تجز 
  انتقـال  ةوي، شـ  ناشد، اطالعات مدرس   ين مشخص م  ااالت مدرس ؤ س ةليوسه   ب ه اصوالً كها   بحث

  . شديا ژهيآموزان توجه و  زباننشك واآموزان و آنها به زبان
 ةه وابـسته بـه جامعـ      كـ  يسـسات خـصوص   ؤ م يل هدف اصل  يه و تحل  ين تجز يبر اساس ا  

 يآموزش يها باتك يريارگكه با ب  ك فرهنگ مقصد است     يرفز مع ي قبل از هر چ    ند مسلماً امقصد
 انتقـال   يبـرا  الزمـه را     يهـا  ه آمـوزش  كـ  يناهنگ و مدرس   فر ي انتقال و معرف   يف شده برا  يلأت

  س ي ضـمن تـدر    يهـا   آمـوزش  ،اند و هر دو سـال      دهي د يم فرهنگ يش مفاه ي با گرا  يمهارت زبان 
ن نوع  ي ا ة عمد يژگيو. نندك ي م يادي بن يرگذا هيج زبان و فرهنگ خود سرما     ي ترو ينند، رو يب يم
 نيبنابرا. ا حذف آن به علل مختلف است      يزبان و   يسسات عدم اشراف بر فرهنگ و جامعه م       ؤم

 در نظـر گرفتـه      ،ر شد كه ذ ك ي با مفهوم  ين فرهنگ ي مهارت ب  1النك يها استي س يزير در برنامه 
ـ ؤن نوع مين اامدرسس ي تدر ةويشته در   كن ن يا. شود ينم در . وضـوح مـشهود اسـت    هسسات ب
هـا و    السكـ ل  يه و تحل  يت در تجز  ين واقع يا. رسد ي نم ين فرهنگ يآموز به مهارت ب     زبان ،جهينت

  . استاركآشار يها بس احبهمص
 زبـان  ةسسات ارائه دهند  ؤش م ي گرا بارةشتر نقطه نظرات آنها در      ين ب ادر مصاحبه با مدرس   

در .  بحـث شـد    ي بر مسائل فرهنگ   ،آموزان ت اشراف زبان  ين اهم يس و همچن  ي تدر ةوي، ش يآلمان
 يهـا  ر بحـث  يثأ و ت  ي زبان آلمان  يريادگي اهداف   بارةآموزان نقطه نظرات آنها در     نمصاحبه با زبا  

گاه ين جاييه منجر به تعك از آنها ياالتؤن سيت داشت و همچني آنها اهميرك فةوي بر شيفرهنگ
  .شد ي در آنها ميمهارت زبان

ه ي ارا ي برا يا پارچهيك روش منسجم و     يق دارا ين تحق ي در ا  يلتسسات دو ؤها و م   دانشگاه
ا يـ ل و   ي تحـص  يبراه در جامعه مقصد     ك يانداتاس.  نبودند يالسك و مباحث    ي آموزش يواحدها

 بـار  يه داراكـ  يل مطالبيردند و از تحل ك يم بسنده م  ي نداشته بودند، به انتقال مفاه     يق اقامت يتحق
 ،شاندكـ  ين فرهنگـ ي مباحث بي را به سوير آموزشينها مسله آيوسه شد ب  ي داشت و م   يفرهنگ

 ةياز اراس در جامعه مقصد بودند يا تدريل ي سابقه تحص يه دارا ك يانداتاس. ردندك ي م يخوددار
ـ  يها  چالش ةني استفاده و زم   ين فرهنگ يمطالب ب     جـاد  ي ا ي مهـارت زبـان    يبـرا  را   ين فرهنگـ  ي ب

. شـدند  يس مـ  ي در تدر  يد و دوگانگ  يلب دچار ترد  ن مطا ي پردازش ا  يردند، اما در چگونگ   ك يم
ق يا عدم نظارت دقيل، ي عدم تمايايم گو يه مطالب و مفاه   ي متضاد و ناقص در ارا     يها وهين ش يا
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  . استين فرهنگي انتقال مهارت بينه برايه زمي ارايبرا يسسات دولتؤها و م دانشگاه
ه دهنـده زبـان     يـ  ارا ي و خـصوص   يسسات دولت ؤات ضعف و قوت م    كبا مشخص شدن ن   

ـ     ي رس يبرا يارك راه ةيات و ارا  كن ن يل ا يه و تحل  ي تجز ي، راه برا  يآلمان ن يدن به بستر مهارت ب
  :ر آماده شدي به قرار زيفرهنگ

 انتقال تجـارب و     بارة در يي نقش بسزا  ي و خصوص  يدولتسسات  ؤ م يرك و همف  ياركهم
ـ  با نيبنابرا.  دارد ي بستر مهارت زبان   يساز هماهنگ ا يـ  و   يحـس رقابـت علمـ      يد در مقـاطع   ي

 يه بستر مهارت زبانيه همان اراك هدف يساز نار گذاشت و در جهت همگون ك را   ي منف يتجار
 .ردك يشياند  هم،است

د جزء اهداف   يس دروس با  ي و مقصد در تدر    أپ مبد يها گرفتن فرهنگ  نظر ضرورت در 
 يهـا  شهيگرفتن ر ن نظر  در يعني أگرفتن فرهنگ مبد   نظر عدم در . سسات باشد ؤ م يهاراهبردو  
م ينظرنگـرفتن مفـاه    دريگرفتن فرهنگ مقصد به معنا نظر عدم در. آموزان ت زبانيم و ترب يتعل

 . دارديسب مهارت زبـان ك در ييه نقش بسزاك است، ي زبان خارج  يكلمات  كپنهان عبارات و    
ـ  ، ضـمن خـدمت    يهـا   آموزش ةيد با ارا  ي با ي خارج يها  زبان ةه دهند يسسات ارا ؤ م نيبنابرا ه  ب

 يان بـسترساز  كـ ن خـود، ام   ا مدرسـ  ي بـرا  ي آموزش يها ارگاهكا  ينارها و   ي سم يارزصورت برگ 
ـ سـسات با  ؤن مهم م  ينار ا كدر  . نندكا  ي را مه  يمهارت زبان   ياركـ  بـر ارتبـاط      يافكـ  نظـارت    دي

  .ها داشته باشند السكها و  ل تسلسل دورهيدله ن بامدرس
ـ  توف  علـل  كس باعـث در   ي در تـدر   أگرفتن فرهنگ مبد   نظر در ق در  يـ ا عـدم توف   يـ ق و   ي

   هـا   گـر فرهنـگ   ي د كگرفتن فرهنـگ مقـصد باعـث در        نظر شود و در   يآموزان م   زبان يريادگي
 يتـب آموزشـ   كد  يـ  با نيبنـابرا  . دارد ي نقش مهمـ   ي آموزش يها باتكنجا انتخاب   يدر ا . شود يم

 نيوجه به ابا ت. باشند ي مي فرهنگي شناخت مرزهايبرا ات برجستهك ن يه دارا كانتخاب شوند   
 نيبنـابرا ،  شـوند  يه مـ  يـ  در جهت شناخت فرهنگ مقـصد ته       ي آموزش يها باتك از   ياريه بس ك

 را  يافتن مـسائل درسـ    ك ش يينا و مقصد، توا   أله تسلط خود بر فرهنگ مبد     يوسه  د ب ين با امدرس
 . دارند داشته باشندي فرهنگةشيه ركلمات كات پنهان عبارات و كآموزان با ن  مواجه زباندر

ه كـ رد  كـ جـاد   يالس ا كـ  در   يطـ يد مح ي با ، آدلر ي فرهنگ كه و مراحل شو   يوجه به نظر  با ت 
آمـوزان، آنهـا را آمـاده         توسـط زبـان    ي و نوشـتار   ي گفتار يها سب مهارت ك ةنيجاد زم يضمن ا 

  .ردكشور مقصد ك يق فرهنگيم باحقاير مستقي گر چه غييارويرو



  ٨٣  هاي زباني اهميت انتقال فرهنگ در كسب مهارت

  نتيجه
ـ     ين فرهنگـ  ي عبارات ارتباط ب   ،ي خارج يها علم آموزش زبان   در  ين فرهنگـ  ي و مهـارت ب

 ة محـدود  نجـا يدر ا . شـود  يمرتبط استفاده مـ    موارد مرتبط و غير    سفانه در أج شده است و مت    يرا
  . شديريز ي پين فرهنگيمهارت ب يها نهيش زمي وپي كاربرديعلم

تـوان   يكل مـ    به طور  ين فرهنگ ي مهارت ب  بارةدرر شده   كها و مطالب ذ    يبا توجه به بررس   
 ميـان   يهـا  رد كـه بـر تفـاوت      ك اطالق   يآموزان  زبان ك و در  ي را به تواناي   »ي فرهنگ نيمهارت ب «

 ي خاص شناساي  يها ها را درموقعيت    و فرهنگ مقصد اشراف دارند، اين تفاوت       يفرهنگ خود 
 سـنجش   ييكننـد و توانـا     ياساس هر مورد خاص تعريف م       بر يهايراهبرد خود   يكنند، برا  يم

در اين مبحث موضوع اين است كـه يـك          .  فرهنگ مقصد دارند   ها را با حس مرتبط با      تيموقع
هـا را داشـته باشـند،         حاصله از برخورد فرهنگ    يها  برطرف كردن سوء تفاهم    يآموز تواناي  زبان

  .كند  برقراريكند و ارتباط را بدون حساسيت فرهنگ  را همواري رفتاريها ناهمواري
م و  يان ارتبـاط مـستق    كط عدم ام  ي در شرا  ين فرهنگ يسب مهارت ب  كه  كن است   يت ا يواقع

ن زبـان  المـ كم با متي با ارتباط مستقيريادگيتر از  دهيچيار پيات بسي مطابق با واقع  يطيجاد شرا يا
  .مقصد است
     در ين فرهنگــي انتقــال مهــارت بــة محــدوديي جهــت شناســاياركــق راه يــن تحقيــدر ا

ـ   تها و شباه    پردازش تفاوت  ي زبان آلماني برا   ي آموزش يها السك ن دو فرهنـگ و زبـان       يها ب
ن زبـان و    ا زبـان، مدرسـ    ةسسات ارائه دهند  ؤف م ينجا نقش و وظا   يدر ا .  و مقصد ارائه شد    أمبد
 ي فرهنگ-ي زبانيها افتهيشاندن ك به چالش مطمئناً. ننده استكن ييار تعي بسيآموزش يها باتك

  و يزيـ  برنامـه ر   كيـ  جامعـه مقـصد بـه        ياجتماع -يات فرهنگ يآموزان در مواجه با واقع     زبان
  .از داردين نيسسات و مدرسؤا توسط مي پوياجرا

ـ         ييايات و اطالعات جغراف   ي علم ادب  يريارگكب ن ي در آموزش زبان با هدف انتقال مهارت ب
-يات فرهنگ ي و در نظر گرفتن واقع     ين موضوعات ي چن ةيارابا  . ننده است كن  ييار تع ي بس يفرهنگ
  .ها زد  جهت ارتباط فرهنگيپلن دو زبان و فرهنگ يتوان ب ي مياجتماع
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