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 دهیکچ
اختالفـات  ه افزایش ارتباط میان جوامع زبانی مختلف را به همراه داشت، ک جهانی ةدکگیري ده  لکبا ش 

به پیامد این پدیـداري بـود   . تفاهمات میان طرفین گفتگو شد رده، بستري براي ایجاد سوءکفرهنگی بروز     بین
هاي زبان خـارجی در سـطح اروپـا و       السکسازي    ارگزاران فراهم که اواسط دهۀ هشتاد میالدي گروهی از        ک

هـاي آموزشـی خـود        را در برنامـه    ا، براي پیشگیري از نمود چنـین سـوءتفاهماتی، مباحـث فرهنگـی            کامری
 ۀه تسلط بر فرهنگ جامعـ کته قابل تأمل در این میان، پنهان ماندن این واقعیت از نظرها بود کاما ن . گنجاندند

ه افـراد در  کـ ، چـرا  یسـت فرهنگـی ن  پیشـگیري از بـروز اختالفـات بـین      ترین راه     تنها و نهایی   ،زبانی مقصد 
هـا    نشکـ هـا و وا     نشکـ سومی، برآمده از    ) نوپاي(ه با فرهنگ    ک بل ،صدفرهنگی نه با فرهنگ مق      ارتباطات بین 

 ، فرهنگ مقصـد   افزون بر شناخت   آن   ة و ادار  كه توان در  کند  یرو  به  میان فرهنگ خودي و فرهنگ بیگانه، رو      
در مقالـۀ  شـود؛   فرهنگی اتالق مـی  ها توانش بین  این مهارت ۀه به مجموع  کهاي فراتري است      نیازمند مهارت 

پردازنـد و آن را بـه    فرهنگی می  ها، به تعریف توانش بین      گارندگان در ابتدا با بر شمردن این مهارت       حاضر، ن 
یـد بـر الـزام آمـوزش     کننـد و در ادامـه، بـا تأ    ک هاي خارجی معرفی می      ضرورت در آموزش زبان    کعنوان ی 

 .دهن د هاي زبان خارجی، چگونگی تحقق این مهم را شرح می السکفرهنگی در  توانش بین

، فرهنـگ سـوم،     فرهنگـی   فرهنگـی، زبـان خـارجی، سـوءتفاهمات بـین           تـوانش بـین   : هاي کلیدي  واژه
 .فرهنگی، قراردادهاي ارتباطی هاي بین ارتباط
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 مقدمه
در جامعۀ نوین امروز، تماس با افراد و محیط بیگانه امري عادي بوده و بخشی از مراودات                 

هـاي اقتصـادي در سـطح         یش ارتبـاط  افـزا . دهـد   شغلی و خصوصی را به خـود اختصـاص مـی          
ه همـواره  کـ ها و عوامل دیگر، منجر به آن شده است           الملل، مبادالت فرهنگی، سیل مهاجرت      بین

 بـراي دیگـري بیگانـه       که زبان، منش و رفتار هر ی      کدیگر تقابل داشته باشند     کافراد بیشتري با ی   
اري و حفـظ ارتبـاط بـراي    التی را در برقـر که این بیگانگی و غریبـی، مشـ       کبدیهی است   . است

بـه همـین دلیـل    . ها را از ادامۀ ارتباط بـاز دارد  تواند آن ه حتی میکگونه  ند، آنک طرفین ایجاد می  
هـایی    ارشناسان معتقدند در اختیار داشتن ابزار الزم براي اداره و پیشبرد چنین ارتبـاط             که  کاست  

ه در ادامـه از آن بـا   کـ  ابزار این. شود  ضرورت محسوب میکم یکبراي شهروند قرن بیست و ی 
فرهنگی،  هاي بین ه در ارتباطکدهد  ان را می  کشود، به فرد این ام      فرهنگی یاد می    عنوان توانش بین  

 .ندکست یا قطع ارتباط جلوگیري کها فائق آید و از ش الت احتمالی ناشی از تفاوتکبر مش
ا در توصـیف اهمیـت   کـ در آمری» استانداردهاي فراگیـري زبـان خـارجی      «نندگان  ک تدوین
هـاي خـارجی در مدرسـه را بـراي      ه یـادگیري زبـان   کـ فرهنگی و در پاسخ به آنانی         توانش بین 

 زبـان واحـد جهـانی و یـا بـه دلیـل              ک به دلیل قدرت زبان انگلیسی به عنوان یـ         –ها    اییکامری
 :نویسند دانند، می  الزم نمی–ها به خارج  اییک سفر امریكاحتمال اند

ار نبرند، توانـایی    کرا به   ] خارجی[ آموزان پس از اتمام مدرسه هرگز زبان       حتی اگر دانش  «
فرهنگی و شناخت دنیایی وراي مرزهاي سنتی و دسترسی به آن تـا پایـان عمـر بـا       بینو دانش   

 )24استانداردهاي فراگیري زبان خارجی (» .ها خواهد بود آن
مراودات امروزي و اهمیت آشنایی     فرهنگی در     بنابراین با توجه به جایگاه ویژة توانش بین       

گیـري مبحثـی بـه نـام تـوانش       لکاي از چگونگی ش رو، پس از ارائۀ پیشینه با آن، در مقالۀ پیش    
هـاي تـدریس آن    هاي زبان خـارجی، بـه توصـیف ایـن تـوانش و روش          السکفرهنگی در     بین

 .شود همزمان با آموزش زبان پرداخته می

 تاریخچه آموزش دستور
 متـأثر  –  هفتاد قرن بیستم میالديۀهاي خارجی تا قبل از ده  یادگیري زبان هدف اصلی از    

فراگیري   - ) Generative Grammatik (و دستور زایشی ) Strukturalismus (از ساختارگرایی
). 127 بـانز  (دستور زبان مقصد و بهبود دانش دستوري به معناي پیشرفت در یادگیري زبان بود         

ت کـ ه درنوردیده شـدن مرزهـا و حر       کبا پیشرفت علم و صنعت      فتاد  هاي ه   در سال ه  کروندي  
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ه یـادگیري  کـ تدریجی جوامع به سوي جهانی شدن را در پی داشت، تغییر یافـت؛ بـدین معنـا                
فـراد  ه ا کچرا  شد،    هاي خارجی دیگر در فراگیري ساختارهاي ایزوله دستوري خالصه نمی           زبان
مه یا گـرفتن  ک دک و فشردن ی منزوي سابق نبودندايه انسان ،ها  رسانه وري و اپیشرفت فن با  نیز  
ترتیب فراگیري   بدین . نندک برقرار  ارتباط»ها آن سوي آب« تا با   بودافی  کها    شماره براي آن   کی

به منظور   جاي خود را به فراگیري زبان        ،هاي دستوري   سب مهارت کهاي خارجی با هدف       زبان
 .هاي ارتباطی داد سب قابلیتک

بایسـتگی   پیرامـون  یهـای  بحـث آمـوزان،   گیـري و نیازهـاي جدیـد زبـان       هت ج ةبا مشاهد 
) Systemmethode(نظـام   روش مبتنی بر    هاي زبان از      السکهاي آموزشی      روش سازي  دگرگون

ه بـه  کـ  ) Funktionsmethode (اربردکـ مبتنـی بـر     روش بـه    ،دهـد   ه علم زبان را آموزش مـی      ک
 : معتقد بودبه عنوان مثال دیتریش. طرح شدم ،پردازد اربردي زبان میکهاي  آموزش روش

اربرد عملـی   کـ بدهد و توانـایی     اربردي  کروش  بیشتري به   ه بهاي   کآن نوعی از آموزش     «
ه بیشـتر  کآن نوعی از آموزش  - از این نقطه نظر- است؛ آموزش مفیدتري ند،  کزبان را تقویت    

ات درونـی زبـان را آمـوزش    رتباطز دارد و تنها دانش و تشخیص اک تمرنظامبر روش مبتنی بر     
 )69 دیتریش(» .متري برخوردار استکدهد، از ارزش  می

را بـه همـراه   هاي زبان  السکهاي آموزشی   در برنامهاي تحول گسترده  ،ها  این قبیل دیدگاه  
سـازي    همچنین بهبـود و غنـی     آموزان،    اساس آن پرداختن به نیازهاي ارتباطی زبان       ه بر کداشت  
 .)28ه ویت(گرفت ها قرار  السکاین هاي   محور اصلی آموزهها  آنواژگان ۀگنجین

ار بردن  کدیگر و به    ک به برقراري ارتباط با ی     ،از جوامع زبانی مختلف   توانمندتر شدن افراد    
آشنا و معمول در فرهنگ خـودي در      ) Kommunikationskonventionen (هاي ارتباطی   قرارداد

 بیگانـه   ) Kommunikationsverhalten (هـاي ارتبـاطی     سوي و تعبیر رفتار    کها از ی    این ارتباط 
آدلـر  (فرهنگی شد     ساز بروز اختالفات بین      زمینه ،هاي آشنا از سوي دیگر      براساس همین قرارداد  

257 .( 
هـا سـخن    ه از وجود قواعد ارتباطی قراردادي در زبـان        کهایمز در زمرة اولین افرادي بود       
منظور برقراري ارتباطی متناسب با موقعیـت، خاطرنشـان   راند و لزوم پیروي از این قواعد را به        

هاي درون فرهنگی و روابط میـان         یفیت ارتباط کاو در چگونگی و     کندوکه به   کنظریات او   . ردک
هاي  ه ارتباطکی بودند براي دانشمندانی کپرداخت، محر   جامعۀ زبانی و فرهنگی می     کافراد از ی  

با تعمیم نتایج مطالعـات هـایمز بـه روابـط         . دادند   می فرهنگی را مورد مطالعه و تحقیق قرار        بین
ان وجـود ارتبـاط میـان       کـ میان افراد از جوامع زبانی و فرهنگی متفاوت و تحقیـق در زمینـۀ ام              
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ارشناسان این  کفرهنگی،    هاي بین   هاي جاري در ارتباط     قراردادهاي ارتباطی ناهمگون و دشواري    
 ،اربرد عملـی زبـان  کـ  واژگان غنی و توانایی ۀ گنجینمندي از ه بهره ک رشته به این مهم پی بردند     

 اما براي ارتبـاطی موفـق   ،ندک  میکمکگر چه به تسهیل برقراري ارتباط با محیط و افراد بیگانه           
شـت بـا اشـاره بـه        یپ. افی نیسـت  کـ  ،تفاهمات  خالی از تعابیر نادرست و سوء     ) المقدور  حتی(و  
در واقـع    «:گویـد    مـی  انـد،   تـألیف شـده    »گان واژ 1000«ه طبق اصل    ک آموزش زبانی    هاي  باتک

ه کـ هـایی   بایسـت بـراي بسـیاري از موقعیـت      مـی واژه مشتمل بر حدود هـزار    واژگانی ۀگنجین
ارگیري ایـن   کـ دشـواري اصـلی در چگـونگی بـه          . افی باشد کشوند    ها با آن مواجه می      خارجی

 )5 شتیپ(» .واژگان است
زبـانی   توانایی برقراري ارتباط ،واژگان خودآموزان با بهبود سطح   ه زبان کوي معتقد است    

بـا مناسـبات   شایسـته   امـا رویـارویی     ،آورند  به دست می  هاي ارتباطی     در بسیاري از موقعیت   را  
 .بر آن است  افزونهایی   نیازمند توانایی،فرازبانی

فرهنگـی در   اي بـه نـام تـوانش بـین     فصل تـازه  هشتاد میالدي  ۀاواسط ده ه  کاینچنین بود   
پـردازان    نظریهشناسان و  هاي خارجی گشوده شد و توجه بسیاري از زبان      آموزش زبان  ۀتاریخچ

فرهنگی بـه مـوازات تـدریس         چگونگی  آموزش توانش بین    . ردکاین رشته را به خود معطوف       
فرهنگـی موضـوع    هاي زبان به منظور پیشگیري از بروز اختالفـات بـین         السکزبان خارجی در    

ه روز به روز نیـز      کا قرار گرفت    کشماري در سطح اروپا و آمری       ي بی ها  اول تحقیقات و بررسی   
 به صورت گنجانـدن مباحـث فرهنگـی در          در مواردي شد و نتیجه آن       ها افزوده می   بر تعداد آن  

 .اس یافتکهاي زبان انع السکهاي آموزشی  برنامه

 فرهنگی؛ برداشت اول توانش بین
هـاي   تفاهمـات در ارتبـاط    اختالفات و سـوء ه پیشتر مطرح شد، به دنبال بروز      کهمانطور  

یب آموزش زبان خـارجی   ک چگونگی تر  ۀفرهنگی و پس از تحقیقات صورت گرفته در زمین          بین
 به منظور پیشـگیري از چنـین سـوءتفاهماتی، برخـی از متولیـان تـدوین       ،فرهنگی  بین  و توانش   

هـاي    السکهاي آموزشی      اقدام به گنجاندن مباحث فرهنگی در برنامه       ،هاي زبان خارجی    السک
 تشـریح و توضـیح آداب و رسـوم معمـول لبـاس پوشـیدن، غـذا                  ،خود نمودند؛ به عنوان مثال    

  در فرهنگ مقصد، همچنین بحـث و تبـادل        ... یل خانواده دادن و     کردن، تش کخوردن، مسافرت   
ی از  بخشـ ،هـا   این آداب و رسوم و حتی در گامی فراتر ارزیابی مثبت یـا منفـی آن              ةنظر در بار  

 . داد یل میکهاي زبان را تش السکهاي آموزشی جدید  برنامه
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 نارکد در   بای  آموز    ه زبان کر بود   کفرهنگی این تف     چنین برداشتی از توانش بین     ةضعف عمد 
به هنگـام    ، آداب فرهنگی آن را نیز بیاموزد تا با تطابق خود با این آداب             ،فراگیري زبان خارجی  

فرهنگی مصون بماند، حتـی آنجـا          از بروز اختالفات بین    ،بانی مقصد  ز ۀ جامع از با افراد    مواجهه
آموز رسوم معمول در فرهنـگ خـودي         با فرهنگ خودي بوده و زبان      »تضاد« ه این فرهنگ در   ک
اي از همـان   ه عـده کتوان دلیلی بر آن دانست  این را می. داند از فرهنگ بیگانه می »تر صحیح«ا  ر

. ردنـد کهـاي زبـان مخالفـت         السکـ هاي آموزشـی      ی در برنامه  ابتدا با گنجاندن مباحث فرهنگ    
فرهنـگ جدیـد، و بـه     آموزان بـه  نگرانی از تحت تأثیر فرهنگ بیگانه قرار گرفتن و گرایش زبان 

هـاي    ه ایـن گـروه بحـث      کـ فراموشی سپردن فرهنگ خودي در سایۀ فرهنگ بیگانه، سبب شد            
 فرهنگ خودي بدانند و از گنجاندن چنین        هاي زبان را به منزلۀ چالشی براي        السکفرهنگی در   

نظـر از ایـن مهـم، چنـین          صرف. نندکهاي خود امتناع      السکهاي آموزشی     هایی در برنامه    بحث
 کامـل یـ   که فراگیـري    کـ   ل بودند؛ اول آن   ک داراي مش  زی ن  دیگر ۀهاي آموزشی از دو جنب      برنامه

ان کـ امـا بـا فـرض ام   .  بیگانـه  زبانکامل بر یکه تسلط کن است کممنافرهنگ بیگانه همانقدر  
توانـد مـانع بـروز     سـب دانـش فرهنگـی مـی    که ک این باور ،تسلط همه جانبه بر فرهنگ مقصد     

اندیشان و در واقع بـه        ه حتی ساده  کفرهنگی شود، نه تنها نادرست       هاي بین   اختالفات در ارتباط  
و در تحـول دائمـی    نادیده گرفتن زبان، فرهنگ و طرفین گفتگو به عنوان عناصـري پویـا          ۀمنزل
ه با فرهنـگ    ک بل ،هنگی نه با فرهنگ مقصد    فر  ه افراد در ارتباطات بین    کاین بدان معناست    . است

رو بـه   گانـه، ی و فرهنـگ ب يان فرهنـگ خـود  یها م نشکها و وا نشکاز ، برآمده 1سومی) نوپاي(
 كتـوان در  بـوده و  ینیب شیرقابل پیش آن غیدای پی و چگونگيمحتوبولتن  ةه به عقید  ک 2دنیرو

ن یـ ه به مجموعه اک است ي فراتر يها  ازمند مهارت یو اداره آن عالوه بر علم به فرهنگ مقصد ن         
  .)22 بولتن( شود ی اتالق میفرهنگ نیها توانش ب مهارت

وي بـا بـه تصـویر    . ندک کمک بهتر مطلب كند با مثالی به در ک سعی می ) 22همان  (بولتن  
ردن دو فـردي    کگوید، به هنگام سالم       بین فرهنگی می   ارتباط   کردن در ی  ک سالم   ۀشیدن لحظ ک
 دست طـرف خـود را       ،ردنکهنگام سالم   به  ی متأثر از تشریفات معمول در فرهنگ خود         که ی ک

ردن بـدون دسـت دادن بسـنده        کـ به سالم   ) همچنین متأثر از فرهنگ خود    (فشارد و دیگري      می
ایـن انتخـاب   . شـود  انتخـاب مـی  ردن کـ دام حالـت سـالم   که کرد کبینی  توان پیش ند، نمی ک می

                                                           
 .نامد  میInterkulturبولتن این فرهنگ نوپاي سوم را  -1
 ).39-40بایرام . رك(در این زمینه بایرام نیز دیدگاهی مشابه بولتن دارد  -2
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ل کها و یا اصوالً ش     ردن بدون دست دادن، حالتی بین آن      کردن همراه دست دادن، سالم      ک سالم(
شـرایط خـاص     ه با توجـه بـه  کبستگی به طرفین حاضر دارد ) ردنکدیگري از تشریفات سالم     

ه چگونگی سالم  آشنایی و غیره تصمیم ب    ۀم و تحت تأثیر عواملی مانند اختالف سنی، درج        کحا
 .گیرند ردن میک

فرهنگی، آشنایی با فرهنگ      هاي بین    رابطه ةآید، براي ادار    می  ه از مثال بر   کبنابراین همانطور   
هـایی   الزم، اما با توجه به پویایی خاص چنـین رابطـه          ) ان ضروري کی از ار  کبه عنوان ی  (مقصد  

 .افی نیستک

 فرهنگی؛ برداشت دوم توانش بین
فرهنگی با فرهنگ سومی رو بـه   هاي بین ه افراد در ارتباطک داده شد    در بخش قبل توضیح   

. فرهنگـی اسـت   هایی به نام توانش بین     نیازمند مجموعه مهارت   ، آن ة و ادار  كه توان در  کند  یرو
ي از  بسیاره توجه   کفرهنگی وجود دارد      در منابع علمی مربوط تعاریف گوناگونی از توانش بین        

الت ناشـی از برخـورد   ک ماننـد تسـاهل در برابـر مشـ     ،وانی این توانش  هاي ر   ها تنها به جنبه    آن
 هـــاي متفـــاوت ، توانـــایی تعبیـــر و تفســـیر شـــرایط از دیـــدگاه(tolerance)هـــا  فرهنـــگ

)Perspektivenwechsel(ــروژ. معطــوف اســت... داوري و  ، خــودداري از پــیش از  INCA1 ةپ
فرهنگـی،   هـاي روانـی تـوانش بـین     به بر جنافزونه کرود  معدود اقدامات پژوهشی به شمار می     

 .2دهد یهاي زبانی آن را نیز مورد توجه قرار م جنبه
ب آموزش زبـان و تـوانش       کی تر ۀنیه از جمله زبانشناسان فعال در زم      که  کیژا -بسه و مولر  

 يهـا   را به لحاظ ادغام شـاخص      INCA ةند، مدل ارائه شده در پروژ     یآ ی به شمار م   ین فرهنگ یب
ن مدل بـه    ی توجه ا  ،گری د ي اما از سو   ،نندک ی م یابی مثبت ارز  ،یفرهنگ نیتوانش ب  ی و زبان  یروان

ن مسئله آنان را بر آن داشت       یا). 24ه  کیژا -بسه و مولر  (دانند   ی نم یافک را   ی زبان يها چارچوب
 تـوانش  ی زبـان يهـا  تر مؤلفـه   ف پررنگ یه به توص  کنند  کارائه  را  فرهنگی   نی از توانش ب   یتا مدل 

 :پردازد ی میفرهنگ نیب
                                                           

1- INCA: Intercultural Competence Assessment 

المللی نسبت به  هاي بین  و به دنبال اعالم نیاز برخی از شرکت     2004هاي خود را در سال        ت فعالی INCAپروژه   -2
براي مطالعـه بیشـتر در ایـن زمینـه بـه آدرس زیـر       . سازي کارمندانشان از وجود اختالفات فرهنگی آغاز نمود      آگاه

 :مراجعه شود
http://www.incaproject.org/index.htm 
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 يارکل به همیتما
 نشک دانش زشیانگ

 بــه بــدون محــدودیتل یــتما
ارتبـــاط  کیـــ در يارکـــهم
 یفرهنگ نیب

 طـرف   هاي  گفتهر  ی تعب یآمادگ
ــارات   ــوان اظه ــه عن گفتگــو ب

 دار یمنسجم و معن

 يدهــاقرارداه کــ نیــعلــم بــه ا
 بـروز   دالیل متفاوت از    یارتباط
ــ ــالت در کمشـ ــاط  کیـ ارتبـ

 .اند یفرهنگ نیب

انگر یه ب ک ییرفتارهانشان دادن   
ارتبـاط   کیل به گفتگو در     یتما
 .اند یفرهنگ نیب

ـ ابراز تما ●  از  يارکـ ل بـه هم   ی
 يهــا نــهی زميق جســتجویــطر

دادن   ، نشان براي گفتگو  كمشتر
 بیان بازخوردتوجه، 

ردن تفـــاوت در کـــمطـــرح ●
ه کـ انتظارات نسـبت بـه آنچـه        

ـ      هنجـار  کامري معمـولی یـا ی
 .شود تلقی می

 
 هاي زبانی رخورد با توانشب

 نشک دانش زشیانگ
 يهـا   يدر برابر دشـوار   تساهل  
ــ ــراریناش ــاط از ي از برق  ارتب
 ی زبان خارجیکق یطر

رش و حـــل  ی پـــذیآمـــادگ
عنــوان ه  بــیالت ارتبــاطکمشــ
ناپـــذیر در  جـــدایی یئـــجز

 یفرهنگ نیب يها ارتباط

 زبان  یکاربرد  که  ک نیعلم به ا  
تواند باعـث بـروز       ی م یخارج
  شودی خاصیالت ارتباطکمش
 مواجهه بـا    ی از چگونگ  یآگاه
ه به دنبـال    ک یالت احتمال کمش
 بـروز   ی زبان خارج  یکاربرد  ک
 ندک یم

 از  يریشـگ ی پ یعلم به چگونگ  
ا اصالح  یتفاهمات و     بروز سوء 

 ها در صورت بروز آن

 هـاي   گفته يساز  شفاف و ساده  
 خود

الت ناشی از   کردن مش کمطرح  
بـــد فهمیـــدن یـــا نفهمیـــدن 

 هاي طرف گفتگو فتهگ
ــگیپ ــروز يریشـــــ  از بـــــ

ها  ا اصالح آن  یتفاهمات و     سوء
ــه  ــکب ــرا   کم ــاي ف راهبرده

 ارتباطی
بـراي   گرفتن از متـرجم      کمک

  ناشدنیالت حلکرفع مش
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 برخورد با قرادادهاي ارتباطی متفاوت

 نشک دانش زشیانگ

ــادگ ــ تطبیآمـ ــا یـ ــود بـ ق خـ

 گانهی بی ارتباطيدهاقراردا

گذاشتن  کآمادگی براي به مح   

 يخود ی ارتباطيدهاقراردا

 تـوازن   يبرقـرار آمادگی بـراي    

ــم ــاقرارداان ی ــاطيده  و ی ارتب

ــاي  برداشــت ــاقضه ــا متن  و ی

 متضاد

 در برابـــر واژگـــان و تســـاهل

 مبهم ي گفتاريها نشک

ـ تجدبـراي    یآمادگ د نظـر در    ی

 عجوالنـه بـه   يهـا  دادن نسـبت 

 طرف گفتگو و    یمقاصد ارتباط 

اي هـ   نخ  سر یافتن يجستجو برا 

 شتریب

ــاه ــود   یآگـ ــه وجـ ــبت بـ نسـ

ه کـ  متفاوت   ی ارتباط يدهاقراردا

تفاهمات   غالباً منجر به بروز سوء    

ــ در يرارکــــت ارتبــــاط  کیــ

ــ ــ نیبـ ــیفرهنگـ ــوند،  ی مـ  شـ

 : ازیعنوان مثال آگاهه ب

ان واژگــان و یــوجــود ارتبــاط م

 میمفاه

ــاط م ــود ارتب ــوج ــاي انی  ژانره

 ارتباطی

 يهـا   نشکـ ان  یـ وجود ارتبـاط م   

 هاي گفتاري ف و هديگفتار

هـاي    نشـانه ان  یـ وجود ارتبـاط م   

 یالمکری و غیالمکزبانی 

هـاي     اشـاره  انیـ وجود ارتبـاط م   

 هاي گفتاري المی و هدفکفرا

 ی ارتبــاطيدهـا قرارداق بــا یـ تطب

 گانهیب

 ی ارتبـاط  يدهاقرارداح  یان صر یب

 يخود

ان واژگـان و    یح ارتباط م  یتشر●

 میمفاه

ه کـ  ی مجموعه انتظارات  حیتشر●

 وجـود   یژانـر ارتبـاط   به تناسب   

 دارند

 حاصل  يگفتاراهداف  تشریح  ●

 ي گفتاريها نشکاز 

هاي زبـانی   تشریح معانی نشانه ●

 المیکغیر

 حاصل  يگفتارح اهداف   یتشر●

 المیکهاي فرا  اشارهاز

ان تطبیـق   کـ اشاره داشـتن بـه ام     

دادن خــود و طــرف گفتگــو بــه 

  ارتباطیيدهاها در قراردا تفاوت
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  متفاوتی ارتباطيدهارداقرار یبرخورد با تأث
 نشک دانش زشیانگ

ــادگ ــریآم ــارویی  ب ــا اي روی ب
 طــرف گفتگــو بــه هــاي گفتــه

 هـاي   گفتـه  بـه    ینشـ کعنوان وا 
 خود

ـ  آمادگی یـابی بـه     راي دسـت   ب
 هاي  تفاهم بر سر قواعد ارتباط    

 رش آنهای و پذیفرهنگ نیب

ــاه ــایی از یآگـ ــاص پویـ  خـ
ــاط ــاي ارتب ــه ــ نی ب  و یفرهنگ

 يدهـا رداقرا یرات احتمـال  یتأث
  بر آن متفاوتیارتباط
ان بسـط قواعـد     کـ  از ام  یآگاه

 یفرهنگــ  نی بــ هــاي  ارتبــاط 
 تیمتناسب با موقع

حصول تفـاهم بـر سـر قواعـد         
ــاط ــاي ارتب ــه ــ نی ب  و یفرهنگ

 :قیح آنها از طریتشر
  يگفتارح اهداف یتشر●
ــنجش● ــب س ــ تناس ــدم ی ا ع

  خوديگفتار يتناسب رفتارها
 طـرف   هاي  گفتهر  یح تأث یتشر●

 و گفتگ
ــوء ● ــالح سـ ــات  اصـ تفاهمـ

ــده ــ بوجودآم ــل قبل  ی در مراح
 گفتگو

تــالش بــراي رســیدن بــه    ●
 در رابطـه بـا      كنظر مشـتر    نقطه

 كبسط قواعد ارتباطی مشتر

ـ  کیـ ژا -با توجه به مدل ارائه شده توسط بسـه و مـولر            از ی، آگـاه یفرهنگـ  نیه، تـوانش ب
 متفـاوت در  يهـا   و فرهنـگ هـا   از تقابـل زبـان    یاحتمال بروز اختالفات و سـوءتفاهمات ناشـ       

 بـر   چیرگـی  يزش الزم بـرا   یـ ن انگ ی از دانـش و همچنـ      يمنـد   و بهـره   یفرهنگـ  نی ب يها ارتباط
تسـاب تـوانش    که در راسـتاي ا    کـ  بـدین معنـا      .ابـد ی ی مـ  بازتـاب نش افـراد    کـ ه در   کهاست   آن
 و فرهنگـی و حفـظ   هـاي بـین   اري در ارتباطکفرهنگی، فرد باید پیش از هر چیز، انگیزة هم     بین

هـاي    در ادامۀ برخورداري از انگیزة الزم بـراي برخـورد بـا تـوانش             . ادامۀ ارتباط را داشته باشد    
هـا بـر طـرف گفتگـو و رابطـۀ       زبانی نامتقارن، همچنین قراردادهاي ارتباطی متفاوت و تأثیر آن        

ـ  چنین انگیزه. ها، امري ضروري است دام از آنکالت ناشی از هر    کل گرفته، و نیز مش    کش ر اي ب
هاي مختلف، همچنین آگـاهی       متفاوت در فرهنگ   ی آگاهی فرد از وجود قراردادهاي ارتباط      ۀپای

هـا   فرهنگی به دلیـل ایـن تفـاوت    هاي بین  تفاهمات در ارتباط    الت و سوء  کان بروز مش  کاو از ام  
توانـد باعـث بـروز         زبـان خـارجی مـی      کاربرد ی که  کگذشته از آن علم به این       . گیرد  ل می کش
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این . ندک  می کمکتباطی خاصی شود، به پیشبرد رابطه و جلوگیري از گسستگی آن            الت ار کمش
 بازتـاب   –نشی زبـانی اسـت    که بطور معمول    ک –نش فرد   کانگیزش و دانش در نهایت باید در        
در این مرحلـه، گفتگـوي بـاز و صـریح دربـارة      . ندک کمکیابد تا بتواند به حفظ و ادامۀ رابطه  

ان تـداوم آن را فـراهم   کـ اهـد و ام ک یدگی و ناخوشایند بـودن آن مـی    ات مبهم رابطه، از پیچ    کن
الت موجـود،   کرغـم سـوءتفاهمات و مشـ        ردن عالقه به ادامـۀ گفتگـو، علـی        کمطرح  . آورد  می

از ... هاي خود و     سازي گفته   هاي طرف گفتگو، شفاف و ساده       هاي فرد از گفته     بازگویی برداشت 
 .نندک کمکفرهنگی   رابطۀ بینکشبرد یتوانند به پی ه میک اند هایی نشکجمله 

فرهنگـی بـه معنـاي        آیـد، تـوانش بـین       شده برمـی   ه از توضیحات ارائه   کبنابراین همانطور   
ه بـه معنـاي     کـ  فرهنـگ در راسـتاي تطـابق بـا فرهنـگ دیگـر نیسـت، بل                کپوشـی از یـ      چشم
هـا،    بـا آن   هـاي برقـراري ارتبـاط       هـا و آشـنایی بـا راه         اي نوین در برابر سایر ملیت      گیري  جهت
 کدر یـ  . توانند باعث پیچیدگی و دشواري رابطه شـوند         ه می کست    هایی  رغم وجود تفاوت    علی

نـد  کن کـ ار عمل را به دست گیرد و موفقیت رابطه را ممکتواند ابت فرهنگی، فردي می    رابطۀ بین 
الت و سـوءتفاهمات را عنصـري    کچنین فردي، مشـ   . فرهنگی برخوردار است    ه از توانش بین   ک

منـدي او بـه    ه از تفاوت میان خود و دیگري آگاه است و عالقـه           کداند، چرا     عی از رابطه می   طبی
 .دهد هاي رابطه سوق می ادامۀ ارتباط، وي را به سمت رمزگشایی پیچیدگی

 که در آن تماس با بیگانگان از یـ        که در دنیاي امروز     کتوان ادعا داشت      با این نگرش، می   
 ترس از بیگانه از سوي دیگر، بیش از هر زمـان دیگـر نمـود دارد،                 پرستی و   سو و مقابله با نژاد    
توانـد    فرهنگی به افراد، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است و مـی              آموزش توانش بین  

ارشناسـان، بسـیاري از اعمـال       که به اعتقاد    کند، چرا   ک شایانی به پیشبرد اهداف اینچنینی       کمک
هـا   ها و عدم اطالع از چگونگی رویارویی با آن          ها و تفاوت    پرستانه ریشه در همین بیگانگی      نژاد
 .دارند

 ی زبان خارجيها السک در یفرهنگ نیآموزش توانش ب
ب آمـوزش   کیـ ت تر یـ  و اهم  ی زبان يها یی و توانا  یفرهنگ نی توانش ب  ۀبا روشن شدن رابط   

مهـم  ن یـ  تحقـق ا یح چگـونگ ین فصل به تشر   یل قبل، در ا   و زبان در فص   يها السکن دو در    یا
 .شود یپرداخته م

هاي مختلـف و      آموز از وجود تفاوت میان فرهنگ       ردن زبان کن راه، آگاه    یگام نخست در ا   
هاست، چـرا   فرهنگی به دلیل وجود این تفاوت هاي بین تفاهم در ارتباط  ان بوجود آمدن سوء   کام
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د و یا حتـی     نکل  کگیري را دچار مش     لک در حال ش   ۀتواند رابط    می ،ه عدم آگاهی در این زمینه     ک
بـه  آمـوز   گیـري زبـان    از غافـل ،در مقابل، آگاهی از این موضوع. ست و قطع آن بیانجامد  کبه ش 

 او بـراي  ةند و مـانع از بـین رفـتن انگیـز    ک  پیشگیري میییها هنگام برخورد با چنین سوءتفاهم  
دن به آن   آموزان، فرصت دا    اي به زبان    بهترین روش براي دادن چنین آگاهی     . شود  ادامه رابطه می  
انـد، تـا از تجربیـات         فرهنگـی را داشـته     هـاي بـین     ه تجربۀ رابطـه   کالس است   کعدة حاضر در    

چنـین  . انـد، گـزارش دهنـد    ه بـا آن مواجـه شـده   کـ اي   هـاي فرهنگـی    شخصی خود و تفـاوت    
آموزان را به نحوي ملموس با آنچه در      اند، زبان  هاي رخ داده    ه برگرفته از واقعیت   کهایی    گزارش
هایی را    ند و آمادگی رویارویی با چنین موقعیت      ک دهد، آشنا می    فرهنگی روي می    هاي بین  ارتباط

 . آورد در آنان فراهم می
یـه  کژا - بسه و مـولر    هک را   ی برشمرده شده در مدل    يها  مهارت در این مرحله ضروریست   

 يرا بـرا   يب و یـ ن ترت یآمـوز آمـوزش داد و بـد        اند، به زبان   ارائه داده فرهنگی    براي توانش بین  
 اسـت   یهیبـد . ردکـ  از آن آماده     ی ناش یالت احتمال ک و مش  فرهنگی  هاي بین    ارتباط  با ییارویرو

 یس، خود نسـبت بـه چگـونگ       ی تدر يها ها و روش   تیتوانند با توجه به خالق     یمدرسان زبان م  
 :به عنوان مثال. نندک يریگ میها تصم ن مهارتیآموزش ا

ـ   یک يریگ لکۀ ش یبروز سوءتفاهمات در مراحل اول     ل عـدم   یـ  بـه دل   - یفرهنگـ  نی رابطۀ ب
تر از   ار محتمل ی بس -گریدیک ین گفتگو به آداب و رسوم فرهنگ      ی طرف ك اند ییا آشنا ی و   ییآشنا
ن، یبنـابرا . ندکل  ک دچار مش  ی رابطه را به راحت    يریگ لکتواند ش  یه م ک ير مراحل است؛ امر   یسا
رغـم    علـی ، گفتگـو  ۀن دادن عالقه بـه ادامـ      نشاه  کم داده شود    یآموز تعل  ار مهم است به زبان    یبس

اري بـراي جلـوگیري از    ک راه» ...بله، ادامه بدهید و     « بیان عباراتی مانند     ، با تفاهمات موجود   سوء
رت بایـد در مراحـل بعـدي    در ایـن صـو  .  آن است ۀاي بر ادام    قطع ارتباط برقرار شده و مقدمه     

 . تالش شودل گرفتهکتفاهمات ش  رفع سوءيابرگفتگو 
ـ  يهـا  ه در ارتبـاط   کـ آمـوز اسـت      ن اصل بـه زبـان     یگر، آموزش ا  یمسئلۀ مهم د   ، یفرهنگـ  نی ب

 ي ضـرور ي از بـروز سـوءتفاهمات، امـر   يریشـگ ی پيام بـرا یـ ح پیافت صحینان از انتقال و در  یاطم
 ي اهـداف گفتـار    ك، در یا به عبارت  یها   ح از گفته  ی، برداشت صح  یفرهنگ  درون يها در ارتباط . است
 ی، و یـا شـانه خـال   روسـت   پاسـخ روبـه  یـک  پرسش، با یکاي مثال، بطور معمول    بر.  است یهیبد
 بـودن   یهیامـا بـد   . شود  ر می ی نسبت به انجام آن تعب     ییا ناتوانا یل  یار، عدم تما  ک یکردن از انجام    ک
ن اسـت   کـ براي مثـال؛ مم   . شود یدار م   خدشه يادی تا حد ز   یفرهنگ نی ب يها ن هنجارها در ارتباط   یا

 ).122چ یوکینازار(ند کطرح » یاحوالپرس«را با هدف » ؟يا غذا خورده«رسش  پینی فرد چیک
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بـه  . د واقـع شـود    یـ ار مف یتواند بس  ی م ی فرا ارتباط  ي استفاده از راهبردها   یطین شرا یدر چن 
 يامـل اهـداف گفتـار     ک ك از در  ،یفرهنگـ  نی ارتباط ب  یک حاضر در    يعنوان مثال، چنانچه فرد   

 به عنوان هـدف     يردن آنچه و  کتواند با خالصه و بازگو       یم باشد، خود مطمئن ن   يطرف گفتگو 
ن یـ پـس منظورتـان ا    «(نـد   کنان حاصـل    ی برداشت خود اطم   درستیند، از   ک ی برداشت م  يگفتار
 ةگر، چنانچه فرسـتند   یاز طرف د  ...). و» ...ده باشم، یاگر منظورتان را درست فهم    «ا  ی» ...هکاست  

ا یـ تـر   وتـاه کتواند بـا   ی ببرد، میضح نبودن منظورش پرنده، به وا  ی گ يها نشکام با توجه به وا    یپ
ا یـ » ...هکـ م یخواهم بگـو  یدر واقع م«(ند ک کمک بهتر آن   ك به در  ، خود يها ردن گفته کتر   ساده

 ).9-8ه کیژا -بسه و مولر...) (و» ...می بگويگرید جور دیبگذار«
 یـک  ةت دربـار  ه ضـمن صـحب    کآموز است    ته به زبان  کن ن یگر مسائل مهم، آموزش ا    یاز د 

ه کـ  )Stereotypisierung (وار شـه یلک يهـا  هـا بپـردازد و از گفتـه        دگاهیق د یان دق یموضوع، به ب  
 عبـارت   ي هنگام اظهار نظر، به جا     به براي مثال، . ندک ي خوددار ند، همراه يداور شیمعموالً با پ  

 ). 137چ یوکینازار. كر(ند کاستفاده » ...به نظر من«، از عبارت »...ها یرانیبه نظر ما ا«
نـار آموختارهـاي خـود از    کآموز، بهتر است در  ها براي آموزش موارد فوق به زبان    مدرس

فرهنگـی و شـرایط    هاي بـین    آموزان با رابطه    ردن زبان که به منظور آشنا     کاي    ویدیوهاي آموزشی 
هـاي    الت موجـود در رابطـه     کدر ایـن ویـدیوها مشـ      . انـد، بهـره بگیرنـد       م بر آن تهیه شده    کحا
ها بـه خـوبی بـه تصـویر      ها و نیز چگونگی رفع آن     هاي شناسایی سرمنشاء آن     فرهنگی و راه    ینب
 .شوند شیده میک

اء، افعـال،   یدن اشـ  یـ  در نام  ییه صِـرف توانـا    کـ ن مهم   یآموز به ا   ردن توجه زبان  کمعطوف  
ور ات درخک، از جمله نیستها ن م آنی دانستن مفاهي، به معنا  ی زبان خارج  یکبه  ... مقوالت و   
ه زبـان  کـ  یآموختـه آلمـان    زبـان یکبه عنوان مثال ). مولر .كر( زبان است يها السکتوجه در 

توانـد از او   یزبـان نمـ    عـرب یـک اد گرفته است، در گفتگو با       ی ی را به عنوان زبان خارج     یعرب
ن یـ ا.  بداند یرا به خوب  » همسر «ة واژ یگرچه معادل عرب  » حال همسرتان چطور است؟   «: بپرسد
ن، از یبنـابرا .  و معمـول اسـت  یهیار بدی بسی آلمانین پرسش در احوالپرسیه اک است   یدر حال 
 یـک ها بـه     آن» یک به   یک« معادل   ۀه هنگام آموزش واژگان، تنها به ارائ      کف مدرس است    یوظا

ح یب بـه تشـر    یـ ن ترت ی گنجانـده و بـد     یی بستر معنا  یکها را در     ه آن کند، بل کتفا ن کگر ا یزبان د 
 .د در فرهنگ مقصد بپردازدیژگان جداربرد واک یچگونگ

فرهنگـی در     هـاي تـدریس تـوانش بـین         هایی از روش    ها نمونه  ه اشاره شد این   کهمانطور  
ه مدرسـان  کـ هـایی      همچنـین سـایر روش     –هـا    ه اجـراي آن   کـ واضح است   . هاي زبانند   السک
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نــین زاده ایــن شــرایط را چ دوســتی.  آمــدن شــرایط الزم اســت  در گرو فراهم–گزینند  برمی
 :شمارد برمی
فرهنگـی قـرار    آموزش زبان خارجی با دو پیش فرض زیر براي نیل بـه مهـارت بـین            -1«

 :گیرد می
فرهنگی در تمام موارد زندگی روزمره دخالت دارند و در تمام مراحـل و           مسائل بین ) الف

 .مباحث آموزش باید در نظر گرفته شوند
ریـزي درسـی      هنگـی در برنامـه و پـی       فر  و بر این اساس اهداف انتقال مهـارت بـین         ) ب  

 .آموزش مورد توجه قرار گیرد
 زمینـه،    تـرین پـیش     اصـولی :  دهندة آموزش زبان مقصـد      گذاري مؤسسۀ ارائه    سیاست -2
دهنـدة   ه بـه عهـدة مؤسسـات ارائـه       کـ فرهنگی اسـت      سب مهارت بین  کافزار    سازي سخت   آماده
سـب مهـارت   کهـاي     اد تمـام زمینـه    مؤسسه باید خود را ملزم بـه ایجـ        . هاي خارجی است    زبان
 . فرهنگی، در اختیار گذاشتن لوازم سمعی و بصري و غیره بداند بین

اسـتفاده از  : فرهنگـی   هاي آموزشی تألیف شده بر اساس ارتبـاط بـین           تابکاستفاده از    -3
فرهنگی با استفاده از مسـائل بنیـادي          ها انتقال مهارت زبانی و بین      ه هدف غایی آن   کهایی    تابک
هـا بـا ارائـۀ اطالعـات زبـان و             تابکاین  . ننده است کرهنگ و زبان مقصد باشد، بسیار تعیین        ف

شـاند و از  ک آموز را دربارة زبان و فرهنگ خویش بـه چـالش مـی     هاي زبان فرهنگ مقصد، یافته 
 .دهد  ها و تشابهات را تشخیص می م، ولی به مرور، تفاوتک  مکآموز  طریق این تقابل زبان

مدرسـانی  . فرهنگی دیـده باشـد   ه آموزش الزمه را دربارة انتقال مهارت بین    ک مدرسی -4
هـاي   ردن نظریـه که بر محدودة تدریس هر دو فرهنگ و زبان تسلط داشته باشند، آمادة عملی  ک

ها براي استفاده از آخرین اطالعـات   هاي ضمن خدمت به آن ارائۀ دوره. اند موجود در این زمینه   
 . از مهمترین الزامات و وظایف مؤسسات استیک آموزشی، ی–علمی 
ار کـ  تحقیقـاتی ب –هاي معمول آموزشی    باید شیوه  ،فرهنگی  نار انتقال مهارت بین   کدر   -5

 )73زاده  دوستی (».گرفته شود
اري کها نیازمند انگیزه، هم ه تحقق آنکتوان نتیجه گرفت   با درنگی در موارد برشمرده، می     

موزش زبان و نیروهـاي تـدریس اسـت و تنهـا بـر پایـۀ چنـین        و پیگیري دو جانبۀ مؤسسات آ   
فرهنگـی را در      ه آمـوزش تـوانش بـین      کـ هایی    السکگیري    لکتوان به ش    ه می کنشی است   ک هم

 .نند، امید داشتک چارچوب اهداف آموزشی خود دنبال می
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 جهینت
ـ    السکـ هـاي       با توجه به آنچه رفت، علت گنجاندن مقوالت فرهنگی در برنامه           ان هـاي زب

آموزان، برداشت نادرسـت از ایـن تـوانش           فرهنگی به زبان    خارجی با هدف آموزش توانش بین     
هـاي    آمـوزان در ادارة ارتبـاط        به زبـان   کمکه آموزش آن به منظور      کفرهنگی    توانش بین . است
هاي زبان راه یافت، به معنـاي تسـلط بـر فرهنـگ بیگانـه یـا بـه عبـارتی                 السکفرهنگی به     بین

الت احتمـالی   که این دانش به تنهایی براي حل مش       کز دانش فرهنگی نیست، چرا      برخورداري ا 
فرهنگی بـا مجموعـۀ مشخصـی از     هاي بین افراد در رابطه. افی نیستکها   ناشی از تقابل فرهنگ   

ه شـناخت   کـ ) 39بـایرام   . كر(اعتقادات، معانی و رفتارها به نام فرهنگ بیگانه روبه رو نیستند            
ه کـ  انـد  ه با فرهنگ سومی مواجـه   کها در رابطه باشد، بل     براي موفقیت آن  این مجموعه تضمینی    

هاي حاضر در رابطه است و محتواي آن بسته به افراد             ها میان فرهنگ    نشکها و وا    نشکناشی از   
ه الزمۀ  کاز همین روي است     . ندک اي به رابطه دیگر تغییر می       و شرایط دخیل در رابطه، از رابطه      

هـا میـان      هایی، گذشته از معلومات فرهنگی، آگـاهی از وجـود تفـاوت             طهموفقیت در چنین راب   
 بـراي   ورزي بخردانـه و رهگشـا       نشکها و همچنین      ها، انگیزش سازگاري با این تفاوت       فرهنگ

فرهنگی  ه توانش بین  کهاست     است؛ به مجموعه این مهارت     ها    الت برآمده از آن   کچیرگی بر مش  
 .شود اتالق می

فرهنگی نیـاز     هاي بین   ه در آن ارتباط   کهاي عصر حاضر      توجه به بایستگی  در این مقاله، با     
یفیت این  کفرهنگی در ارتقاي      ه توانش بین  کروزمرة افراد بسیاري است و نیز با توجه به نقشی           

هاي زبان، بـه   السکند، آموزش آن به موازات آموزش زبان خارجی در         کتواند ایفا     ها می   ارتباط
هـاي    ه از روشکاز جمله اشاره شد .  و پیشنهادهایی همسو ارائه شد   ضرورت مطرح  کعنوان ی 

 بسـتر  کهاي زبان خارجی، گنجاندن واژگان جدید در یـ        السکفرهنگی در     آموزش توانش بین  
ه فرصـتی  کـ اما ایـن روش تـدریس واژگـان    . هاست معنایی و بدین ترتیب آموزش مفهومی آن     

رر کـ رغم انتقـادات م     شود، علی   س محسوب می  الکفرهنگی در     طالیی براي آموزش توانش بین    
انگاري مدرسان در این زمینه، به دلیل زمان محدود تدریس، معموالً محقـق          ارشناسان، از سهل  ک

ل زمـان،  کشود به منظور غلبـه بـر مشـ    در مطالعات صورت گرفتۀ مرتبط، پیشنهاد می   . شود  نمی
شـایی از واژگـان، در شـرایط      ه خـود بـه طـور مسـتقل بـه معناگ           کـ آموزانی تربیت شـوند       زبان

 و  ك صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه انـد           هـاي   اما متأسفانه شـمار پـژوهش     . مختلف،قادر باشند 
ه این مبحـث در آینـده،   کبایسته است . چگونگی تحقق این هدف آموزشی تا حدي مبهم است        

 .مورد مطالعه و پژوهش بیشتري قرار گیرد
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