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 يفرهنگ نيار انتقال توانش بكراه يضرورت و بررس
 دانشگاه تهران يزبان آلمان يمترجم ةان رشتيبه دانشجو

 *اميرحسين درگاهي
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 **ين حداديمحمدحس

 دانشگاه تهران يات خارجيها و ادب ده زبانكار دانشيدانش
 رانيتهران، ا

 )1397 مهرتاريخ چاپ:  ،04/07/97تاريخ تصويب:  ،10/10/96تاريخ دريافت: (
 دهكيچ

ـ      يگر نميجهان معاصر را د ـ رد. در مكـ تصـور   يفرهنگـ  نيتـوان بـدون ارتباطـات گسـترده ب ـ ان اي ن ي
ـ در موفق ياركان رقابلينقش غ يفرهنگ ني، توانش بيفرهنگ نيب يارتباط يها تيموقع ـ ت ي ـ سـت ا كا شي ن ي

 يهـا  و بـروز قضـاوت   ينيتوانـد موجـب بـدب    يست مـ كه در صورت شك يند. ارتباطك يفا ميارتباطات ا
ـ   يديك مختلف نسبت به يها فرهنگ يان اعضاينادرست م از  يكـي  يفرهنگـ  نيگر شود. آمـوزش تـوانش ب

آمـوزش   يهـا  السكانتقال آن  ياصل يها گاهياز جا يكيه كت محققان عصر حاضر است يمطالبات پراهم
دانشـگاه   يزبـان آلمـان   ةرشت يارشناسك ةان دوريبه دانشجو يفرهنگ نيست. انتقال توانش با يزبان خارج

 يد و در جسـتارها كيبر فقدان آن تا يرانيمحققان ا يه برخكاست  ياتيز از ضروريتهران هنگام آموزش ن
ـ   ينظـر  يمبناهـا  ين مقاله قصد دارد ضمن بررسياند. ا به آن داشته يخود اشارت بـا   يگـ فرهن نيتـوانش ب

بـر   يمشخصـ  يطـرح آموزشـ   يرده و بـا معرفـ  كجاد ينه اين زميدر ا يشتريت بي، شفافيانتقاد يرديكرو
زبـان   ةدر رشـت  يواحد درس يطراح يو قابل اتخاذ برا ياربردك ياركشده، راه يبررس يها هينظر يمبنا
 داشته شود.ن هدف بريگر در تحقق ايد يله گاميوس نيدانشگاه تهران ارائه دهد، تا بد يآلمان

هاي   فرهنگي، مدل فرهنگـي، آموزش زبـان خـارجي، آموزش توانش بين تـوانش بـين هاي كليدي: واژه
 .فرهنگي فرهنگي، ارتباط بين توانش بين
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 مقدمه -1
گر بـه  يديكـ ر ارتبـاط مـردم سراسـر جهـان بـا      يگ ش چشميو افزا يساز يند جهانيفرا يط
ـ ، جريده، مبـادالت فرهنگـ  يـ تن ترده و درهـم گسـ  يمانند تبـادالت اقتصـاد   ييها بهانه  يهـا  Ĥني

ند بـر اثـر گسـترش    ين فرايره، و دوچندان شدن سرعت ايو غ يخارج يها ، مسافرتيمهاجرت
؛ يعبارت ا بهيگانه ياطالعات، مفهوم ارتباط با ب يفناور يةبر پا يارتباط جمع يروزافزون ابزارها

ـ و يگـاه يگر از جايديكـ مختلـف بـا    يهـا  ارتباط افراد از فرهنگ ةديپد ژه در زمانـه معاصـر   ي
ه از آن در كـ  يفرهنگـ  نيارتباط ب يبرقرار ييه تواناكارشناسان معتقدند كبرخوردار شده است. 

 يار ضـرور يبس يمردم عصر حاضر امر يشود، برا ياد مي يفرهنگ نيتوانش بعنوان  ن مقاله بهيا
و  يفرهنـگ خـود   يهـا  ز چـارچوب نگونه ارتباطات، خارج شـدن ا ير اينظ يب ياياست. از مزا

 يايـ امل نگاه مـردم بـه دن  كافزا به ت هم ينديه در فراكبه مسائل است،  يبعد كاز نگاه ت ييرها
ه كدارد.  يز درپيرا ن يها و خطرات نگونه ارتباطات، آفتيگمان ا يشود. ب يخود منجر م يرامونيپ

مثبـت آن   يتنها انسان را از اثرهاگانه، نه يدر صورت فقدان توانش الزم در مواجهه با فرهنگ ب
ـ   ،سـوءتفاهم  يريـ گ لكتواند باعـث شـ   يه مكگذارد، بل يبهره م يب و  يداور شيسوءشـناخت، پ
نـد. هـدف   كگر دور يديكـ هـا را از   گـر شـده، و آن  يد يهـا  غلط نسبت به فرهنـگ  يها شهيلك

هـا   ل آنيتسه نگونه ارتباطات ويق مختصات ايدق يبررس يفرهنگ نيتوانش ب ةنيمطالعات در زم
 قرار دارند است. يفرهنگ نيه در معرض ارتباطات بك ين توانش به افراديتوسط آموزش ا

 ةو ضرورت پرداختن به آن در رشت يفرهنگ نيبر توانش ب ين مقاله قصد دارد ابتدا مروريا
 يهـا  دانشگاه تهران داشـته باشـد. در ادامـه، مـدل     يزبان آلمان ةرشت يارشناسك ةدور يمترجم

آموزش  يگذرا هدف يعنوان مبنا مختلف به يها برخاسته از رشته يفرهنگ نيناگون توانش بگو
شده،  يبررس يها بر مدل يرند. سرانجام، مبتنيگ يقرار م يمورد نقد و بررس يفرهنگ نيتوانش ب

 يزبـان آلمـان   يمترجمـ  ةدرس در رشـت  يطراحـ  يبـرا  ييعنوان مبنـا  به يمناسب يطرح آموزش
 شود. يور، ارائه مكدرس مذ يو ملزومات طراح يط بوميبا نگاه به شرادانشگاه تهران 

 يبحث و بررس -2
 و آموزش زبان يفرهنگ نيتوانش ب -2-1

ـ در آموزش زبـان، بـه ا   يفرهنگ نياز به توانش بيد اثبات نيه شاكنيبا وجود ا ه كـ ن علـت  ي
 يآموزش زبـان خـارج   يمحورهاها و  ردها و استانداردها آن را از ضرورتيكرو يبا تماميتقر
از  يه در متـون تخصصـ  ك يمتفاوت يها برداشتد، اما با توجه به ينظر آ به يرضروريدانند، غ يم
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در  يفرهنگ نيگنجاندن توانش ب ةرد مقاله در باريكشود، و با توجه به رو ين توانش مشاهده ميا
آموزش زبـان   ةو گشتر ن توانشيان ايم ةدانشگاه تهران، الزم است ابتدا رابط يزبان آلمان ةرشت

 رد.يقرار گ يمورد بررس
 يزبـان خـارج  خـود، بحـث فرهنـگ را در بخـش      يخـود  بـه  يآموزش زبان خارجعنوان 

رد و يكـ ه روكـ توان گفت  يجرات م ر در خود گنجانده است. بهيناپذ ييصورت واضح و جدا به
رده كم نيد ترسرا در اهداف خو يفرهنگ نيسب توانش بكه كن گسرته وجود ندارد يدر ا يمتد

ـ جد دكـ آموزش عنوان  را به ي) آموزش زبان خارج131، 1992باشد. مولر ( اظهـار   يبـرا  يدي
 يآمـوزش زبـان خـارج   نگونه آموزش را با نـام  يدن ايند و نامك ير ميآموز تعب زبان يزبان مادر

ط، تنهـا  ين شـرا يده مولر در بهتـر يزمان او به عق يه متدهاكداند، و معتقد است  ينابجا م يلك به
ه زبـان و  كـ است  ين درحالينند. اك يشخص اضافه م يد به نظامِ عبارات زبانِ مادريجد يدك

) 163-147 يمـورف رنـد. ( يناپذ ييده و جدايتن گر، درهميديكامال وابسته به كفرهنگ دو مفهوم 
ماننـد   يسـتند و اصـطالحات  ين يمسـتثن  ين وابسـتگ يز از ايواژگان ن يه معانكد توجه داشت يبا

ر شـده  كـ ذ يهـا  ره، تنها در ظاهر با معادليدن و غي، مدرسه، قدم زدن، قهوه نوشكودك، يآزاد
هـا و   متصـل بـه آن   يم فرهنگـ يگر، شباهت دارند، و در واقـع مفـاه  يد يها ها در زبĤن آن يبرا
د مد نظـر  يدارند. آنچه در آموزش زبان با يمختلف، تفاوت اساس يها ها در فرهنگ گاه آنيجا

 يمتداول بدان تـوجه  يها ه در آموزشكها است،  آن يد، انتقال واژگان در بستر فرهنگريقرار گ
 نشده است.
 يآمـوزش زبـان آلمـان    يهـا  تابكدر  يفرهنگ  نيمحقق شدن آموزش توانش ب ةنيدر زم

 ردكـ يو رواند  نهين زميدر ا ها تيحساس ةدهند ه نشانكصورت گرفته  ياريمطالعات بس اول،متد
آمـوزش   ةگسـتر در  افتهين تحقق يا مطالبه زياز هرچ شيو ب نارس يهمچنان امر را يفرهنگ نيب

آمـوزش تـوانش    يصـورت گرفتـه بـرا    شده، عمده تالش يبررس يها تابكدر  .دانند يزبان م
ار كآشـ  ةنشـانگر غلبـ   يج بررسـ يشـود، امـا نتـا    يمتعدد مالحظه م يها الوگيدر د يفرهنگ نيب
بـه   كـي مكه در واقـع  كـ زبان مقصد بوده،  يزبان از منطقه يدان افرايم يفرهنگ كت يها الوگيد

درست تنها قـادر بـه انتقـال     يرده و در صورت طراحكن يفرهنگ نيتوانش ب يها انتقال مهارت
 )151، 1992مولر. كر. ( خواهد بود. يزبان آلمان يفرهنگ يها مؤلفه

ـ     چيهـ  بـه  انتقال فرهنگ زبان مقصـد  ت و تـوانش  سـ ين يفرهنگـ  نيعنـوان هـدف تـوانش ب
گنجانـد. در   يزبان مقصـد را در خـود مـ    يفراتر از انتقال اطالعات فرهنگ يمفهوم يفرهنگ نيب

 ياصـل  ةه شاخصـ كـ ن گفتگـو ( يان طـرف يموجود م ي، اختالف فرهنگيفرهنگ نيب يها تيموقع
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ه كند. چرا ك يم يالت و اختالالت فراوانكت را مستعد بروز مشينگونه ارتباطات است)، موقعيا
را دچـار   كنـد ادرا يستند، فرايها واقف ن ن گفتگو به وجود آنيه طرفك يفرهنگ يها تفاوت نيا

سـت  كجه شيرر و در نتكم يها سوءتفاهم يريگ لكسرعت موجب ش تواند به يرده و مكل كمش
ـ  هـا و اخـتالالت در ارتباطـات     نگونـه سـوءتفاهم  يگـردد. بـروز ا   يفرهنگـ  نيخوردن ارتباط ب

ـ رو« ةويش وفور اثبات شده و به ان بهتوسط محقق يفرهنگ نيب ـ  يدادهاي مسـتند گشـته    1»يبحران
 يمناسب يز راه حليزبان مورد استفاده ن يامل به اطالعات فرهنگك) تسلط نيزليبر. كاست. (ر. 

ل يدل نه تنها دور از دسترس و به ين تسلطيه چنكست، چرا يالت نكن مشيمقابله با بروز ا يبرا
ـ  يها ه در مواجههكرسد، بل ينظر م ن بهكرمميآن گاه غ يحجم باال اوقـات   يلـ يخ يفرهنگـ  نيب

ن زبـان  يننده در گفتگـو و همچنـ  ك تكگوناگون در افراد شر يها از فرهنگ يا دهيچيبات پكيتر
ـ ل در ايـ دخ يها ه تسلط به تمام فرهنگكرد يگ يل مكمورد استفاده ش  ين گفتگـو را بـه امـر   ي
توان در مثـال   يرا م يفرهنگ نيت بيموقع يكل در يدخ يها سازد. تعداد فرهنگ يمحال مبدل م
 رد.كمولر مشاهده 

ا، يكـ شور آمركافزار از  نندگان نرمكدياز تول يگروه ياركان مثالِ قرار ي) با ب145، 1992او (
 يالزم بـرا  يهـا  يجهت هماهنگ يا فورت جلسهكه قرار است در فرانكو آلمان  يكزك، مكبِك

 داند: يل ميت دخين موقعير را در ايز يها گداشته باشند، فرهن ياركهم

ا)يكاول (آمر يسخنگويفرهنگةنيشيا پيشور مبدأك 1فرهنگ 
)كبكدوم ( يسخنگويفرهنگةنيشيا پيشور مبدأك 2فرهنگ 
 )يكزكماقبل آخر (م يسخنگويفرهنگةنيشيا پيشور مبدأك-1nفرهنگ 
خر (آلمان)آ يسخنگويفرهنگةنيشيا پيشور مبدأك nفرهنگ 
 KSفرهنگ 
ت ارتباط)ي(موقع

 يعنـ يننـدگان در آن حضـور دارنـد،    ك تكه شـر كـ  يفرهنگ محل
 ، آلمانينونكيت ارتباطيفرهنگ موقع

له ي(وس KMفرهنگ 
 )يارتباط

مـورد اسـتفاده    يله ارتباطيعنوان وس ه بهك يا يفرهنگ زبان خارج
فرهنـگ   ةدنـ يعنـوان نما  بـه  يسـ يعنوان مثال انگل رد (بهيگ يقرار م

ره)يا و غيكا، آمريتانيبر
(فرهنگ  KNفرهنگ 

 )يخنث
ـ شود  ياز آن م يه برداشت خنثك يطه فرهنگيح  يتجـار  يايـ ا دني

ييايكآمر-يسيانگل
 __________________________________________________________________  

١. critical incidents 
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بـر   يا گونـه  ه بـه كن مسئله روبرو خواهند بود يبا ا يفرهنگ نيت بين موقعيل در ايافراد دخ
توانـد   يه مكارتباط، به تفاهم برسند،  يرقرارب يبرا يفرهنگ ياز استانداردها يديسر نظام جد

 دنبال داشته باشد: ر را بهيز يها تياز وضع يكي
 شنهاد يشود، پ يما در آلمان برگزار م ةه جلسكنيا با توجه به«ت ارتباط: يفرهنگ موقع

م يار خـود بگـذار  ك يبرا ،يخط قرمز زمان يعنيم، يبرو شيها پ يآلمان كسب نم بهك يم
 ...» و

 ي، احسـاس خـوب  يكـي زكم يـك عنـوان   بـه «نندگان: ك تكاز شر يكي يرهنگف ةطيح 
معمـوال   يـك زكه مـا در م كـ  يا وهيشـ  نم بـه ك يشنهاد ميار ندارم و پكنسبت به روند 

 ...» يعنيم، يش برويم، پينك يالت را حل مكنگونه مشيا

 است و اغلب با  يتصنع يه فرهنگك ييايكآمر-يسيانگل يتجار يايدن يفرهنگ خنث
ـ   به 1يانجيزبان معنوان  به يسيفاده از زبان انگلاست ار گرفتـه  كـ فـرض ب  شيصـورت پ
 شود. يم

 ـ افـراد حاضـر در ا  ه توسـط  كـ ت، يـ موقع به د و منحصريفرهنگ جد يك ن ارتبـاط  ي
ه كـ مختلـف   يها سودبخش موجود در فرهنگ يها جاد شده، و مؤلفهيا يفرهنگ نيب
 گنجانده شده باشند. اند، در آن ت و هدف ارتباطيسود گروه، موقع به

ـ يه آخـر كـ ) معتقد اسـت  146مولر (همان،  ارتبـاط   يم شـده حالـت آرمـان   يترسـ  تن حال
انـد و   واژگـان واقـف   يمحور بودن معان نندگان در آن، بر فرهنگك تكه شركاست  يفرهنگ نيب

 ياركـ جـاد هم يا ةنـ ينـد و زم يآ يارتباط خـود برمـ   يبرا كمشتر ييجاد مبنايآگاهانه در صدد ا
 آورد. يانه را فراهم مخالق
و پـرداختن بـه    انتقـال فرهنـگ زبـانِ مـورد اسـتفاده     ار كـ راه يارامدكنا يخوب ن مثال بهيا

ارها قادر به حل كن راهيگذارد. ا يش مينما (فرهنگ زبان مقصد) را به يفرهنگ كت يها الوگيد
ر از توانش يعبن سوءتيه اك ينخواهند بود، در حال يفرهنگ نيارتباط ب يكالت موجود در كمش
ـ    يده ميمتعدد د يها و متدها تابكدر  يفرهنگ نيب دنبـال انتقـال    بـه  يفرهنگـ  نيشـود. تـوانش ب

 يهـا  تيـ ت موقعيريمـد  ييه افـراد را مجهـز بـه توانـا    كـ اسـت   ييهـا  نگرش، دانش و مهارت
ـ نما يفرهنگ يها از تفاوت يناش يو مقابله با اختالالت احتمال يفرهنگ نيب  هكـ  يا گونـه  د، بـه ي

مشخص، موفق بـه   ييارهاكح و راهيصح يرديكها شده و با رو از تفاوت يافراد موفق به آگاه
 __________________________________________________________________  
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 يهـا  ف و مـدل يباشـند. تعـار   يريـ گ لكها پس از شـ  ا حل آنياز بروز اختالالت و  يريشگيپ
 خواهند شد.  ياوكو وا ين مقاله بررسي، در ايفرهنگ نيمختلف توانش ب

آمـوزش زبـان،    يريـ گ لكشـ  يد استفاده در آن، بـرا رد موريكو رو يتاب آموزشكنار كدر 
ـ  آن ةه از جملهكاند  ليز دخين يگريعوامل د ار محتمـل  ين برداشـت، بسـ  يها معلم است. در اول

و چه در مؤسسات  يدانشگاه يآموزش زبان، چه در فضا يها السك يفرهنگ يه فضاكاست 
آمـوزش زبـان،    يهـا  السكها و هم  ه هم مدرسك ين معنيا همگن باشد. به يي، فضايآموزش
مـدرس از وجـود    يفقدان آگـاه علت  به يفرهنگ نيآموزش توانش ب يمناسب برا يها تيموقع
جـاد  يا يحات الزم بـرا يشـوند و توضـ   ي، پوشش داده نمـ يشرح تفاوت فرهنگ يت برايموقع

ـ  يآمـوز بـرا   ت در زبـان يحساس ح از علـت بـروز   يصـح  كو در يفرهنگـ  يهـا  ن تفـاوت افتي
آمـوزش   يهـا  السكـ د ضـعف  يز موين مسئله نيشوند. ا يمخل ارتباط، ارائه نم يها سوءتفاهم

نار كز در يزاده ن ينه است. دوستين زميموجود در ا ييو نارسا يفرهنگ نيزبان در انتقال توانش ب
است موسسـه  يمدرسان، نگرش و س يراب يآموزش يها و درخواست دوره ياستكن ياشاره به ا

ـ موجـود در ا  ييداند و به نارسا يم يزير و برنامه ياستگذاريرگذار در سيز از عوامل تاثيرا ن ن ي
 )89، 2009ز اشاره دارد. (ينه نيزم

ـ   يـك  يبا توجه به حالت آرمان در  ياركـ ه بـاالتر در مثـال قـرار    كـ ( يفرهنگـ  نيارتبـاط ب
است، استفاده از  يفرهنگ نيآنچه باعث سودبخش بودن ارتباط بفورت ارائه شد) در واقع كفران
ه كـ  ييها دارد. تفاوت يفرهنگ يها شه در همان تفاوتيه ركمختلف است  يها فرهنگ يايمزا

ـ ح ايت صـح يريمـد  ييارتباط موفق، در صـورت احـراز توانـا    يك يد برايجاد تهديضمن ا ن ي
از آن،  يناش يركف يبه مسائل و تنگناها يعدب كرون آمدن از نگاه تيب يبرا يارتباط، به فرصت

خـود،   يرامـون يپ يايـ تر شدن نگاه افـراد بـه دن   املكو باالتر از آن،  يت و نوآوريو بروز خالق
از ين ،يآموزش زبان خارجس يق و همزمان با تدرين هدف، از طريدن به ايشوند. رس يل ميتبد

 يها روش يصورت گرفته بر رو يها يه بررسكقات متعدد دارد، چرا يبه تالش گسترده و تحق
خورنـد،   يچشـم مـ   وفور به در بازار به يفرهنگ نيب يرديكرو يه با ادعاك يآموزش زبان خارج

ـ دهـد. از ا  يدست نم نه، بهين زميها به مطالبات محققان در ا شدن آن يكبر نزد يمبن يجينتا ن ي
گنجاندن توانش  يزش زبان براآمو يها و متدها تابكطراحان  ةوستهيپ يها نار تالشكدر رو، 

همچنـان از رونـق قابـل     يفرهنگ نيتوانش ب يها ارگاهكآموزش زبان،  يها در دوره يفرهنگ نيب
 گردنـد.  يند آموزش زبان ارائه مي) فراةا ادامينار (كمل در كعنوان م برخوردارند و به يا مالحظه

 )2010a. بوسه ك(ر.
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 يلمانآ يمترجم ةدر رشت يفرهنگ نيتوانش ب -2-2
ه از عنوان كدر دانشگاه تهران، همانگونه  يزبان آلمان يمترجم ةرشت يارشناسك ةهدف دور

ـ در اولو يف سـنت يت مترجم آنچه در تعـار يت مترجم است. در تربيد، تربيآ يم آن بر ت قـرار  ي
 ،2006 تـه يوشـود. (  يمطـرح مـ   ياصل ةعنوان مسئل ه آگاهانه بهكاست،  يمانع زبان ةدارد، مسئل

افتـه و ترجمـه را نـه فقـط     ي يدتر، مفهوم فرهنگ نقش محوريجد ةترجم يها هيدر نظر )345
از  يكـي ه زبان خـود  كدانند، چرا  يفرهنگ م ةنيدر زم يه انتقالكزبان، بل ةنيصرف در زم يانتقال

خاص از  يعنوان نوع ته هدف ترجمه را بهيو )16-11، 2007ته ي. وكمظاهر فرهنگ است. (ر.
 يها فرهنگ يان اعضايارامد مك يتحقق ارتباط يبرا يعبور از موانع فرهنگ« ينگفره نيارتباط ب
 داند. ي) م195(همان، » گوناگون

را در ارتبـاط   يانجيـ صورت عام نقـش م  به يتبكصورت خاص و مترجم  به يمترجم شفاه
 ست آن بر عهده اوست. محققان معتقدنـد، كا شيت ارتباط يت موفقيدارند و مسئول يفرهنگ نيب

 ياز بـه اشـراف بـر اطالعـات فرهنگـ     يـ ارتباط، مترجم ن يكن يان طرفيارتباط م يبرقرار يبرا
گـر  يبـه زبـان د   ياز زبان يدرست م مرتبط با آن اطالعات را بهين ارتباط دارد تا بتواند مفاهيطرف

ـ   يم يافكاو  يرا برا 1يگر، توانش فرهنگيد يعبارت ند و بهكمنتقل   يفرهنگـ  نيدانند و تـوانش ب
ف ارائه شده در بخش قبل) يسه شود با تعريآن (مقا يشده و ارتباط صورت فعال مترجم را نه به

ـ داننـد. در تعر  يمتـرجم از فرهنـگ زبـان مقصـد مـ      يسطح آگاه يه در ارتقاكبل ف تـوانش  ي
تـوانش   ياخـتالف نظـر وجـود دارد و برخـ     يز در متـون تخصصـ  يمترجم ن يبرا يفرهنگ نيب
. كداننـد. (ر.   يزبـان مقصـد مـ    ياز اطالعـات فرهنگـ   يان آگـاه متـرجم را همـ   يفرهنگـ  نيب
ه كـ  يط جهانيبا توجه به شرا يفرهنگ نين مسئله، توانش بي) اما صرف نظر از ا129 كويندراتك

ـ ر د و برنامهيآ ين زمانه بشمار ميات ايافراد از ضرور ةهم يح داده شد، برايدر مقدمه توض  يزي
ز از مطالبات محققان در سطح جهان است. اما آنچـه  يمدرسه نانتقال آن به افراد در سطح  يبرا

آموزان است، و مترجم قبل از هر  زبان ين توانش برايت ايبر سر آن توافق نظر وجود دارد، اهم
 آموز است. ز زبانيچ

دانشـگاه تهـران از    يزبـان آلمـان   يمترجمـ  ةرشـت  ين تـوانش را بـرا  يز اين يرانيمحققان ا
د ين دانشگاه شـه يدر دانشگاه تهران (و همچن يزبان آلمان ةرشت ير بررسدانند. د يها م ضرورت
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، پـرداختن بـه   يفرهنگـ  نيتحقق آموزش ب يط الزم برايشرا يزاده ضمن بررس ي)، دوستيبهشت
 )2009زاده،  ي. دوستك(ر. دهد.  يدر دانشگاه تهران را مورد مطالبه قرار م يفرهنگ نيتوانش ب

 يمترجمـ  ةدر رشت يو فرهنگ يياياختن به موضوع دانش جغرافز با پردي) ن1395( يارزجان
 ييبرگـزار شـده در دانشـگاه تهـران، بـر نارسـا       يهـا  السك يدانيم ي، ضمن بررسيزبان آلمان

ـ ت پرداختن به ايرده و اهمكد كيتا يفرهنگ نيو ب يموجود در پرداختن به موضوعات فرهنگ ن ي
ار خـود، سـه   كـ  يشان داده است. او در انتهان يخوب ت مترجم را بهيترب يموضوعات در راستا

 يزبـان آلمـان   يمترجمـ  ةرشـت  يارشناسـ ك ةدور يبـرا  يواحد 2درس  يكو  يواحد 4درس 
بـه  اسـت و   1»يشناسـ  و ترجمه يفرهنگ نيارتباط ب«ها  از آن يكيه عنوان كشنهاد داده است، يپ

 شود: يا شامل مر رين درس موارد زيف اهداف اي. تعراختصاص دارد يفرهنگ نيتوانش ب
 بـر   يبـا نگـاه   يفرهنگ نيو ب يفرهنگ درون يرفتار ارتباط ةمسئل» اساس« بر يدرامد

 ترجمه يبرا يا حرفه يها ازين شيپ

 يبه فرهنگ خود يشناخت وابستگ 

 ـ ر و ارزيدر رفتـار، تفسـ   يفرهنگـ  يهـا  وجود تفاوت ت نسبت بهيجاد حساسيا  يابي
 يفرهنگ نيبر ارتباط ب ها نگونه تفاوتير اين تاثيرفتار، و همچن
ـ متـرجم در طـول پا   يتـوانش فرهنگـ   يبر رو يز ارزجانكالبته با توجه به تمر نامـه و   نياي

ع و هدفمند يوس يه مطالعاتكاز همچنان وجود دارد، ين ني، ايفرهنگ نيتوانش ب يشنهاد بررسيپ
از يمورد ن ياه با پرداختن به تمام جوانب و مولفه يفرهنگ نيتوانش ب يبرا ين درسيجهت تدو

 رد. يآن صورت گ
ـ ت انتقـال و تقو يـ بـه اهم  ياربردكـ و هم از منظر  يشناخت جا هم از منظر رشته نيتا بد ت ي
بـا هـدف    يآمـوز  محـض و زبـان   يآمـوز  زبان يضرورت برا يكعنوان  به يفرهنگ نيتوانش ب

ـ آ يچـه در ادامـه مـ    پرورش مترجم پرداختـه شـد. آن   ش ح منظـور نگارنـده از تـوان   يد، توضـ ي
 ن توانش است.يمتعدد ا يها به مدل يزبخشيو تما يفرهنگ نيب

 يفرهنگ نيتوانش ب يها مدل -2-3
. 1رد: كـ م يرا به دو دسته تقسـ  يفرهنگ نيتوانش ب يها ف و مدليتوان تعار يم يلكطور  به

ـ   ةدهنـد  لكيتش يه اجزاك» بر اجزا يمبتن يها مدل« . 2شـمارند و   يرا برمـ  يفرهنگـ  نيتـوانش ب
 ». نندك يح ميرا تشر يفرهنگ نيتوانش ب يريگ لكه مراحل شك ييدهاريكرو«
 __________________________________________________________________  
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و چـه   يروانشناسـ  ة، چه توسط محققان رشتيفرهنگ نيتوانش ب يها ف و مدلياغلب تعار
ـ  » هدف«ت رساندن افراد به ي، با محوريشناس توسط محققان زبان ن يتـدو  يفرهنگـ  نيتـوانش ب

ن محققان هر دو ي) همچن40، 2007شده. (اشتراوب  آن مد نظر گرفته يزان اثربخشياند و م شده
تحقـق اهـداف    يبـرا  يبـه ابـزار   يفرهنگ نيل شدن توانش بيخطر تبد«ه كنه ين زميرشته در ا

ـ شناس) ا ه مولر (زبانك يا گونه ده هستند، بهيعق همواره وجود دارد، هم» يشخص ن تـوانش را  ي
اشـتراوب  دانـد و   ي) مـ 68، 1993مـولر  (ارتبـاط   يبرا» كمشتر يها نهيجاد زميا« يبرا يتوانش

ح يتصـر  1ياركـ  ت دسـت ين توانش با ماهيف ايروانشناس مخالفت خود را با تعر يكعنوان  به
 ).38، 2007اشتراوب ند (ك يم

مختلف  يردهايكه متاثر از روكخورد،  يچشم م ن بهياديبن يات، اختالفاتكن اشتراينار اكدر 
ـ  يا ن در يهـا و همچنـ   مختلـف آن  يهـا  ي، هدفگـذار يفرهنگـ  نين دو رشته به مقوله تـوانش ب

) پـرورش  143، 2003ن اهداف اسـت. تومـاس (  يتحقق ا ياز برايمورد ن يها ملزومات و ابزار
دانـد و   يمـ  يفرهنگ نيمتعدد را هدف توانش ب يافزا هم يها ياركهم يافتن فرد جهت برقراري

ارزش قائـل  «هـا و   به آن» ترام گذاشتناح«، يفرهنگ يها مؤلفه» رشيپذ« يةف خود را بر پايتعر
ـ ه از تعركـ نـد. همانگونـه   ك يها، بنـا مـ   آن يبرا» شدن  يد اصـل كيـ دا اسـت، تا يـ ف تومـاس پ ي
 و نگرش فرد است. يروان يها حالت يف بر رويدر تعار يروانشناخت يردهايكرو

ـ   ياما، ب يشناس زبان ةل گرفته در رشتكف شيتعار  ةرشـت  2يفرهنگـ  نيشتر محدود بـه متـد ب
ه ك است يفيتعر) 2002و  1997هوف ( پوت-ناپكف يان تعرين ميشوند. در ا يزبان م آموزش

جـاد  يتفـاهم و ا  يبـرا  يريگ ارتباط ييتواناعنوان  را به يفرهنگ نيو توانش ب پا را فراتر گذاشته
دن يرسـ  يها لهياد شده، وسي يروانشناس ةه برخالف نمونكند ك ين مييتب يارتباط يها مجموعه

ـ   يارتبـاط د بر ابعـاد  كين مدل، با تايت ايند. مزك ين مييز تبيهدف را نبه  ، يفرهنگـ  نيتـوانش ب
 ين هـدف يـي ان تبكـ ل، امكشـ  نياست. بـد  يو نگرش يروان يها حالت ةمتوقف نشدن در مرحل

ان در نظـر  كـ جـاد شـده و ام  يز ايـ ن يريـ گ ارتباط يها نشك يدرس بر مبنا يمشخص در طراح
ه هدف تـوانش  كنيشود. با توجه به ا يز فراهم مين يو نگرش ياحساس، يشناخت يها گرفتن بعد

ارتبـاط   يـك ن يان طـرف يـ م يارتبـاط  ةنـ يجـاد زم ي) ا18، 2006ه يـ ، (طبـق نظـر رات  يفرهنگ نيب
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ـ تعر يستيا همزيو  يارك، همينشك هم ةادام يبرا يفرهنگ نيب ه كـ تـوان گفـت    يف شـده، مـ  ي
ـ دن بـه ا يرسـ  يزم بـرا ال يبه ابزارها يهوف، دسترس پوت-ناپكرد يكرو ن كـ ن هـدف را مم ي
ف ين گردنـد. در تعـار  يـي تـر تع  قيـ دق يرد زبانشناختيكاز است بر اساس رويه البته نكساز،  يم

ـ ن ايـي تع يبرا يبر اجزا) نقاط شروع يف مبتنيدسته اول (تعار يشناخت زبان ن ابزارهـا وجـود   ي
 م.يپرداز يها م ه در ادامه به آنكدارد 

 بر اجزا يمبتن يها الف. مدل
و برآمـده از   بـر اجـزا   يمبتن يها مدلو  يفهرستاز نوع  يفرهنگ نيتوانش ب يها اغلب مدل

 يهـا  تيـ شـور و موقع كه در اقامـت خـود در خـارج از    كـ انـد   يافـراد  يتيشخص يها يژگيو
ـ -اند. (اسپنسر موفق بوده يفرهنگ نيب ـ ) ازجملـه با 55، 2009ن يلكو فـرن  ياوات هاتسـر و  د از ي
) 3، (ينـ يب ) خـوش 2، (يطلب اجتماع )1ت شامل (يخصوص 16ه كرد كاد ي) 141، 2005( 1سيال

) تحمـل  7، (يحسـ  ) هـم 6، (اتخـاذ ديـدگاه  ت يـ ) قابل5) مـدارا، ( 4، (يتيرقوميبرخورد باز و غ
مـورد سـوال قـرار     ي) آمادگ11) صبر، (10نقش، ( يريپذ ) انعطاف9) تحمل ابهام، (8، (يامكنا

) 14، (يحـل مسـئله اجتمـاع    يي) توانا13مثبت، ( ة) خودانگار12(خود،  ياجتماع كدادن ادرا
ـ  يي) توانا16ر و (ييتغ ي) آمادگ15، (ييگرا هدف  يرا دارا يشـمارند و فـرد   يرا برمـ  يريادگي

بر اجزا، شـامل ابعـاد    يمبتن يها ها باشد. مدل يژگين ويا يه داراكدانند  يم يفرهنگ نيتوانش ب
ه در بعـد  كشوند  يم ينشكو  ي، شناختياز جمله بعد احساس يفرهنگ نيتوانش ب يبرا يمختلف
 دارند. يخوان اد شده، همي يف فهرستيش با تعريم و بك ياحساس

مشـاهده   ييهـا  تفـاوت  يو روانشناخت يشناخت رد زبانيكان رويم ينشكو  يدر ابعاد شناخت
، صـص  1997( هوف پوت-ناپكرد يكمانند رو يشناخت زبان يردهايكه روك يا گونه شود به يم

تعامـل و   يبـرا  يعملـ  يارهـا كداشـته و راه  يو عمـوم  يبه دانش ارتباط يتر قي) نگاه دق199
 ينشكو  ي، شناختيب سه بعد احساسكيهوف تر پوت-ناپكند. ينما يز ارائه ميگسترش دانش ن

 يهـا  مؤلفـه  كمـ ك و مدارا به يمانند همدل ياحساس يها ه مؤلفهكند ك يح ميل تشركن شيرا بد
ه كـ  ينـد، در حـال  ينما يرا فـراهم مـ   يريـ گ ارتباط يعمل يارهاكراه يريگ لكش ي، مبنايدانش
 ينـدها يارتباط پرداختـه و بـر فرا   يبرقرار يمعن به ينشكمتر به بعد ك يروانشناخت يردهايكرو

 __________________________________________________________________  

١. Hatzer/Layes 
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مقابله بـا   ييتواناو  يشناخت يها يدگيچيپمانند  ييها د دارند و مؤلفهكيآن تا يو چگونگ يروان
 ينـدها ي، معطـوف بـه فرا  يرد روانشـناخت يكـ ز روين ينشكشوند. در بعد  يا شامل مر اضطراب

جـاد  يا يبـرا  ياربردكـ مشـخص و   ينشـ ك يارهاكم راهيالزم جهت ترس يياراكو فاقد  يروان
نتـرل  كرفتـار  «ا ي» يريپذ انعطاف« يها توان از مؤلفه يطور مثال؛ م است. به يآموزش يها السك

ـ  يهـا  ه از جملـه مؤلفـه  كنام برد » التكمواجهه با مششده و همراه با آرامش در  اد شـده در  ي
 ).93، 2007تسا يشوند (شا يمحسوب م يروانشناخت يها مدل

چشـم   لونـد) بـه  -دسـون ي(پرشـتل و داو  1اكـ ني، مدل ايا رشته نيب يها ان معدود مدليدر م
 ينـدها يفرامراه ه به ينش ارتباطك يعنيهر دو رشته  ياياز مزا يبرخوردار يژگيه وكخورد  يم

ـ   يابيو ارزشـ  يابيارز يبرا يجاد روشيرا دارا است و با هدف ا يروان در  يفرهنگـ  نيتـوانش ب
سـب شـده،   ك يهـا  ييو نشـانگر توانـا   يفرهنگ نيتوانش ب يگواه يك ين طراحيافراد و همچن

در سه  يكه هر كند ك يم ميبخش تقس 6را به  يفرهنگ نين مدل، توانش بيل گرفته است. اكش
م يسـب را ترسـ  كقابل  ياتيل خصوصكن شيشوند و بد يف مينش تعركزش، دانش و يعد انگب
پارچه و با نگاه بـه  يكصورت  ه بهكصورت جداگانه، بل ن طرح نه بهينند. ابعاد مختلف در اك يم

ه آن دو، بنـا شـده   يشده بر پا ينش هدفگذاركت ياز و در نهاينگرش مورد توقع، دانش مورد ن
هـا اسـت،    از جملـه آن  يارتباط يتوجه به آگاهه كن مدل يقابل توجه ا يايزارغم م ياست. عل

ـ در ا يزبانشـناخت  ين دستاوردهاين مدل را فاقد آخري) ا2004ه (يكژا-بوسه و مولر نـه  ين زمي
 اند. نموده 2»يارتباط يآگاه«ل يمكت يبرا ين مدليدانسته و اقدام به تدو

ارتبـاط   ةنـ يصـورت گرفتـه در زم   ينشـناخت مطالعـات زبا  يه بـر مبنـا  كيـ ژا-بوسه و مـولر 
 يها ت توانشيريمد ييتوانا«، »ياركل به هميتما«شامل چهار مؤلفه  يدي، مدل جديفرهنگ نيب

 يت اثرهـا يريمـد  ييتوانـا «و » متفـاوت  يارتباط يت قراردادهايريمد ييتوانا«، »نامتقارن يزبان
ارائـه   يو رفتـار  ي، دانشـ يساسـ را در سـه بعـد اح  » يارتبـاط  يقراردادها يها از تفاوت يناش
 اند.  داده

 __________________________________________________________________  

١. INCA-Projekt 

٢. Communicative Awareness 
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ياركل به هميتما
 نشكدانشزشيانگ

 اريكـ به هم نامحدود ليتما
 يفرهنگ نيارتباط ب يك در

طرف  هاي گفته ريتعب يآمادگ
اظهــارات  عنــوان بــه گفتگــو
 دار يمعن و منسجم

قراردادهـاي   هكـ  نيا به علم
ــاط ــاوت  يارتب ــيمتف  از يك

ارتبــاط  التكمشــ ليــدال
 اند يفرهنگ نيب

ــا ــان دادن رفتاره ــ يينش ه ك
ـ انگر تمايب ل بـه گفتگـو در   ي

 :اند يفرهنگ نيارتباط ب يك
 يمبن ينشان داددن عالئم 

اري از كـ ل بـه هم يتمابر 
ــطر ــتجوي يـــ ق جســـ
هاي مشـترك بـراي    نهيزم

دادن  نشــان ماننــد گفتگــو
 ان بازخورديتوجه، ب

  يهـا  ردن تفـاوت كمطرح 
ــود ــادر  موج  يقرارداده
ــاط ــ يارتب ــ يولمعم  يتلق

 نيشده توسط طرف

 
 نامتقارنيزبانيهات توانشيريمدييتوانا

 نشكدانشزشيانگ
 يط سخت ناشيمدارا در شرا

 يزبان خارج يريارگكاز ب
رش و حـــل يپـــذ يآمـــادگ

عنـوان   بـه  يالت ارتباطكمش
ر در يناپــذ ييجــدا يجزئــ
 يفرهنگ نيهاي ب ارتباط

ـ علم به ا  يريارگكـ به كـ ن ي
توانـد   يمـ  يزبان خارج يك

ــ  ــروز مشـ ــث بـ الت كباعـ
 شود يخاص يارتباط
 يچگـونگ  نسبت بـه  يآگاه

از  يناشالت كمواجهه با مش
  يزبان خارج يك يريارگكب

ري يشـگ يپ يعلم به چگونگ
ـ و  هـا  از بروز سـوءتفاهم  ا ي

ــالح آن ــورت   اص ــا در ص ه
 بروز

ل يتســـهو  يســـاز شـــفاف
 هاي خود گفته

خـود   التكردن مشكمطرح 
 هاي طـرف  گفته دنيدر فهم
 گفتگو

ــگيپ ــروز يشــــ ري از بــــ
ا اصــالح يــســوءتفاهمات و 

راهبردهــاي  كمــك هــا بــه آن
 يفراارتباط

گرفتن از مترجم براي  كمك
 يالت حل ناشدنكرفع مش
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 متفاوت يارتباطيت قراردادهايريمدييتوانا

 نشكدانشزشيانگ
ق خــود بــا  يــتطب يآمــادگ

 گانهيب يقراردادهاي ارتباط
ــادگ ــراي  يآم ــعب ــان ي  ردنك

 خودي يردادهاي ارتباطقرا
در  يگر يانجيم يبرا يآمادگ

 يه قراردادهـــاكـــ يمـــوارد
ــاط ــ يارتبـــ ر آن يو تفاســـ
 اند متناقض

واژگـان   ةنيزمدر  ردنكمدارا 
و  هاي گفتـاري مـبهم   نشكو 

 دوپهلو
ــادگ ــراي يآم ــتنك ب  نارگذاش

مقاصد  زودهنگام نسبت دادن
طــرف گفتگــو و  بــه يارتبــاط

افتن يــــجســــتجو بــــراي 
 گريدهاي  سرنخ

ــاه ــود    يآگ ــه وج ــبت ب نس
متفـاوت   يقراردادهاي ارتباط

ــ ــمه ك ــروز   ررك ــه ب ــر ب منج
 يهـا  رتبـاط اسوءتفاهمات در 

عنوان  شوند، به يم يفرهنگ نيب
 از: يمثال آگاه

ان واژگـان و  يـ وجود ارتباط م
 ميمفاه

ان ژانرهـاي  يـ وجود ارتبـاط م 
 يارتباط

هـاي   نشكان يوجود ارتباط م
 هاي گفتاري گفتاري و هدف

هـاي   ان نشانهيد ارتباط موجو
ــان ــك يزب ــكريو غ يالم  يالم
 وجود

هـــاي  ان اشـــارهيـــارتبــاط م 
 هاي گفتاري و هدف يالمكفرا

بـا قراردادهـاي    خـود  قيتطب
 گانهيب يارتباط
 يقراردادهاي ارتبـاط  حيتصر

 خودي
 ان واژگان يح ارتباط ميتشر

 ميو مفاه

 موجـود   ح انتظـارات يتشر
ــوص ــاژانر در خصـ  يهـ

  يارتباط
 ــاري ح ايتشــر هــداف گفت

ــق ــه ي تحق ــه ب ــطه افت  واس
 هاي گفتاري نشك
 هـاي   نشـانه  يح معانيتشر

 يالمكريغ يزبان
 ــاري يتشــر ح اهــداف گفت

هـــاي  حاصـــل از اشـــاره
 يالمكفرا

ق يـ ان تطبكاشاره داشتن به ام
 يدوجانبـــه بـــه قراردادهـــا

 گر طرف مقابليديك يارتباط
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 يارتباط يقراردادهايهااز تفاوتيناشيت اثرهايريمدييتوانا
 نشكدانشزشيانگ

 برداشــت بــراي يآمــادگ
ــه ــو   گفت ــرف گفتگ ــاي ط ه

هاي  به گفته ينشكعنوان وا به
 خود

پـرداختن  بـراي   يآمادگ
هـــاي  قواعـــد ارتبـــاط بـــه

 ها رش آنيو پذ يفرهنگ نيب

خـاص   يياياز پو يآگاه
ـ   ارتباط و  يفرهنگـ  نيهـاي ب

قراردادهاي  يرات احتماليتأث
 متفاوت بر آن يارتباط

ان بســط كــاز ام ياهآگــ
ــاط  ــد ارتبــ ــاي  قواعــ هــ

ــ ــ نيب ــا   يفرهنگ ــب ب متناس
 تيموقع

قواعـــد  پـــرداختن بـــه
ـ   ارتباط و  يفرهنگـ  نيهـاي ب
 :قيها از طر ح آنيتشر
 ح اهداف گفتارييتشر 
   ـ سنجش تناسـب ا عـدم  ي

تناسب رفتارهاي گفتاري 
 خود

 هــاي  ر گفتــهيح تــأثيتشــر
 طرف گفتگو

 ــا اصــالح ســوءتفاهم  يه
بوجودآمـــده در مراحـــل 

 گفتگو يقبل
  پرداختن تالش براي آغاز

قواعد ارتباط دن به يرسو 
 كمشتريفرهنگ نيب

 ةشده، ضمن مالحظـه مؤلفـ   ينامگذار يفرهنگ نيه تحت عنوان توانش ارتباط بكن مدل يا
ز مد نظر قرار ين مسئله را ني)، ا1997هوف ( پوت-ناپكمطرح شده توسط » ياركل به هميتما«

ر از يـ غ يزبـان  ةليوسـ  خاص و به يط زبانيبطور عمده در شرا يفرهنگ نيه ارتباط بكداده است 
ت آن از يــن مــدل تبعيــا يايــگــر مزايرد. از ديــگ ين ارتبــاط صــورت مــيطــرف يزبــان مــادر

ه اسـت، و تـوانش   كيژا-مولر LAC1مطرح شده در طرح » يارتباط يقراردادها يها يبند دسته«
ه كـ رده اسـت، بل كمتفاوت محدود ن يارتباط يدادهات قراريريمد ييرا تنها به توانا يفرهنگ نيب 

ـ از ا يناشـ  يمناسب با اثرها ةمواجه ييتوانا ـ ح ايص صـح يت تشـخ يـ هـا و قابل  ن تفـاوت ي ن ي
 رد.يگ يز دربرميها را ن ها و مقابله با آن تفاوت

 __________________________________________________________________  

١. Linguistic Awareness of Cultures 
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 يريگ لكبر مراحل ش يمبتن يها ب. مدل
سـب تـوانش   ك يمتـوال ه مراحـل  كـ گونـه اسـت    نيهـا بـد   ن دسته از مدليرد اكعمل ةويش

نش كـ تـوانش  «تـوان گفـت    يه نمـ كر استوار است كن تفينند و بر اك يح ميرا تشر يفرهنگ نيب
سـب  ك، يفرهنگ نيب يها مواجهه يو ط ينديه در طول فراكست، بليا نيا هست و ي يفرهنگ نيب

ــه در ا ــتجرب ــر و ين مســي ــگ يل مــكمــدت شــ يطــوالن يريادگي ). 143، 2003(تومــاس » ردي
 ) بنـت و بنـت  DIMS( 1»يفرهنگـ  نيب يها تيحساس«مدل  ةنين زمين مدل در ايتر شده شناخته

 ند:يگو ين باره ميها در ا د. آنيآ يبدست م يات متواليتجرب يه طكاست  )2003(
شـتر و  يب يفرهنگـ  يهـا  ه هر مقدار تجربه فرد درباره تفـاوت كن مدل بر آن است يفرض ا

 يـك ابد. هر مرحله نشانگر ي يش ميز افزاين يفرهنگ نيت بشود، توانش او در ارتباطا يتر م املك
از  يكخاص معموال متناسب با هر  يها و رفتارها است و نگرش ينيب از جهان يت خاصيوضع

 )152، 2004(بنت و بنت  ند.يآ يها بوجود م تين وضعيا
دهـد و   يمـ  يفرهنگـ  نيب يات بدست آمده در برخوردهايبه تجرب ياريت بسياهم اين مدل

، و سه »م گرفتنك دست«و » دفاع«، »اركان«مدار شامل  قوم ةمراحل ششگانه خود را به سه مرحل
 ند:ك يم ميتقس» ادغام«و » انطباق«، »رشيپذ«شامل  يقوم ييگرا ينسب ةمرحل

علـت روابـط    شـوند. بـه   يقت مطلـق انگاشـته مـ   يحق يفرهنگ خود يارهاي: معاركان. 1
ـ    با تنوع فرهنـگ و عدم برخورد  يفرهنگ كت ياجتماع ـ الزم در ا ةهـا و نبـود تجرب ن ي

 است. يفرهنگ يها تصور تفاوت ييفاقد توانا ينه، فرد حتيزم

 يشده و حت يابيارز ي، منفيتدافع يشده، با نگاه ييشناسا يفرهنگ يها : تفاوتدفاع. 2
 يها ن قضاوتيو همچن» ها آن«و » ما«شوند. تصورات  يد برداشت ميتهد يكعنوان  به
 ن مرحله غلبه دارند.يدر ا يمنف

شـده، امـا    ييآداب و رسـوم شناسـا   ةنـ يدر زم يفرهنگـ  يها : تفاوتم گرفتنك دست. 3
ند و به ك يدا ميپ يشتريت بيمحور» بودن انسان«ه ك يشوند، در حال يم گرفته مك دست
 شود. ينم يافكارتباط توجه  يها جهت برقرار از آن يها و خطرات ناش تفاوت

ـ ح ارزيصورت صـح  شده و به ييشناسا يفرهنگ يها وت: تفارشيپذ. 4 شـوند.   يمـ  يابي
 رند.يگ يقرار م يابيگانه مورد ارزيب يگانه در بستر فرهنگيب يها رفتارها و ارزش

ه نگاه بـه مسـائل شـده، و باعـث     ير زاوييتغ يبرا يا بهانه يفرهنگ يها : تفاوتقيتطب. 5
 شوند. يز مير در رفتار نييتغ
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١. Developmental Model of Intercultural Sensitivity 
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ه باعث بوجود آمـدن  كرده كدا يت فرد راه پيگر به هويد يها فرهنگ ينيب : جهانادغام. 6
 گردند. يم يفرهنگ يها با تفاوت ييدر رودررو ييباال يريپذ انعطاف

ـ پد يك، و طرح گانهيبو  يخودتوان به درنظرگرفتن مفهوم  ين مدل ميا يها يژگياز و  ةدي
ن نگــاه ي) همچنــ495، 2007مــان  دهيــ. واكرد. (ر.كــن دو اشــاره يــان ايــختــه ســوم از ميدرآم
 يدگيـ چيمـرور پ  ه بـه كـ ، يجيتـدر  يعنـوان توانشـ   به ين فرهنگيتوانش ب ةندمحور به مقوليفرا
، 2007تسـا  ي. شاكند. (ر.ك ين مدل را برجسته ميه اكاست  يز از موارديند، نك يدا ميپ يشتريب

104( 

 ها نقد مدل -3
ـ هـا   از مدل يكي ةن در بارعنوا چيه ن گستره بهيارشناسان و پژوهشگران اك ـ ف يا تعـار ي اد ي

ه ك يوارد شده است. انتقاد ييشده، نقدها يبررس ةستند و نسبت به هر دو دستينظر ن شده، هم
 يهـا  ت مولفـه يـ زان اهميشود، م يدهنده وارد م لكش يها بر مولفه يو مبتن يفهرست يها به مدل

بـر   يمبتنـ  يهـا  ). مـدل 42، 2007اوب هاست (اشتر از آن يكهر  يگذار زان ارزشيبرده و م نام
ـ در ا يافكـ  يدانيـ قـات م يه ضمن فقدان تحقكاند  ن انتقاد مواجهيز با اين يريگ لكمراحل ش ن ي

ب عنوان شده، يترت ست بهيبا ياد شده ميا مراحل يه آكست يق مشخص نيطور دق نه، هنوز بهيزم
شـود،   يا همچنـان وارد مـ  هـ  مـدل  يه به همگـ ك ي). و انتقاد104تسا ير (شايا خيسب شوند، ك

 يت و جهانيه جامعك)، 51، 2004ردورف ياست (د ير و فرهنگ غربكطرز تف ها به آن يوابستگ
 برد. ير سوال ميها را ز بودن آن
ـ اول، ا ةدسـت  يها شتر مدليه بكتوان گفت  يانه ميجو كاشترا يو با نگاه يلكطور  اما به ن ي

هـا،   نـد آن يه در براكـ مورد توجه قرار دادنـد   ينشكو  ي، شناختيتوانش را در سه بعد احساس
) 1ه افـراد را مجهـز بـه (   كـ رد يـ گ يرا دربر مـ  ييها نگرش، دانش و مهارت يفرهنگ نيتوانش ب

 ياز آن، در رونـد برقـرار   يناشـ  يو خطرها يفرهنگ نيب يها ص تفاوتيالزم دذ تشخ ييتوانا
 يريگ لكها پس از ش ا حل آنيالالت و از بروز اخت يريشگيپ يالزم برا ي) ابزارها2ارتباط، و (

 ند.ك يم
 ين مدل موجـود در راسـتا  يتر ياربردكتوان گفت،  يعمل آمده، م به يها يبا توجه به بررس

ن طـرح درس آمـوزش تـوانش    يتـدو  يبرا ينظر يا هيعنوان پا تواند به يه مكن مقاله، يهدف ا
رد اسـتفاده  يكو با رو ياربردك يگاهه با نكه است كيژا-رد، مدل بوسه/مولريقرار گ يفرهنگ نيب

 ياست در راستا  يهياست. بدشده  يطراح يا فرارشته ين با نگاهيو همچن يدر اهداف آموزش
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ز ين يريگ لكبر مراحل ش يمبتن يها ه از مدلكيژا-نار مدل بوسه/مولركدر ، يآموزش يها  هدف
 از بهره جست.يفراخور ن توان به يم

 يفرهنگ نيبدرس آموزش توانش  يطراح -4
 . مولركاست (ر.  يفرهنگ نيانتقال توانش ب يگاه اصليه جاك ينار آموزش زبان خارجكدر 

رد كعمل ةبا گستر يها ها و موسسه تكشر يبرا يفرهنگ نيآموزش توانش ب يها ارگاهك)، 1992
ـ  يهـا  تيـ انِ مواجه با موقعيدانشجو يها و برا ن در دانشگاهي، و همچنيالملل نيب ، يفرهنگـ  نيب
ـ ا يآموزشـ  يها ت دارند. اغلب طرحيفعال يا طور گسترده به آمـوزش تـوانش    يهـا  ارگـاه كن ي
 ةشـه در رشـت  يانـد و ر  شـده  يطراحـ  يروانشناخت يها ردها و مدليكرو ي، بر مبنايفرهنگ نيب

ـ در ا يزبانشناخت يها فاقد دستاوردها ن رو اغلب آنيدارند. از ا يروانشناس انـد و در   ن حـوزه ي
ـ ه در اكـ  ين، الزاما به تمام اهـداف يشيگرفته در بخش پ صورت يها يوجه به بررسجه با تينت ن ي

 ي) اقـدام بـه طراحـ   2010aان، بوسـه ( يـ ن ميابند. در اي يف شده است، دست نميپژوهش تعر
بـر   يصـرفا مبتنـ   يهـا  ل طرحيمك) با هدف ت1يكنام ت د (بهيجد يطرح آموزش يكاز  يا نمونه

ـ  يزبانشناخت يها له مدليوس به يروانشناخت يدستاوردها اد شـده نمـوده اسـت. بوسـه طـرح      ي
رات خـود را از  ييرده است و تغك يطراح 2وسيكهاپ يارگاه آموزشك يخود را بر مبنا يآموزش

ه كـ وس يكف فرهنگ طرح هاپيعنوان مثال تعر ه بهك يا گونه رده، بهكن آغاز ييار پايبس يها هيال
و روندمحور ارتقـاء داده اسـت    يهمبستگ يا به مدلاست ر 3اشتده-هوف يازيمدل پ يبر مبنا

، يزبانشـناخت  يردهـا يكنـار رو كاو در  ارآمـدتر باشـد.  ك يارگـاه آموزشـ  كهدف  يتا در راستا
 يش از حد بر رويز بكعلت تمر گر بهيد يآموزش يها ه اغلبِ طرحكز يآموزش را ن يها يتئور

ـ خـود گنجانـده اسـت. ا    يانـد، در طراحـ   از قلم انداخته يفرهنگ نيهدف توانش ب  ين طراحـ ي
ان كـ وس در نظـر گرفتـه شـده اسـت و ام    يكهـاپ  يارگـاه آموزشـ  كمل و در ادامـه  كعنوان م به
 يكارگاه تكق دو ي) اقدام به تلف2010bبوسه ( ياستكن يرفع ا يمستقل را ندارد. برا يريارگكب

ـ نموده اسـت. ا  4تشاف تنوعكارگاه اك ةوس و ارائيكو هاپ ارگـاه  كف دو ه بـرخال كـ ارگـاه  كن ي
 __________________________________________________________________  

١. Trainings zur Förderung interkultureller Kommunikationskompetenz (TiKK) 

) است كه براي دانشجويان HAW-Hamburgدر دانشگاه هامبورگ () كارگاهي دو روزه Hopikosهاپيكوس (. 2
گردد. ايـن كارگـاه بـر مبنـاي رويكـرد روانشناسـي تـوانش         فرهنگي ارائه مي اين داشنگاه جهت ارتقاء توانش بين

 فرهنگي طراحي شده است. بين
٣. Hofstedes Zwiebelmodell 

٤. Vielfalt Erkunden 
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خـود   ةرا در گستر يشناخت و زبان يروانشناخت يشده، دستاوردها يسه روز طراح ين برايشيپ
ارگاه را كن يز بهره گرفته است. بوسه هدف اين يآموزش يها ين حال از تئوريگنجانده و در ع

از  يناشـ  يالت رفتـار كمش ييق شناساياز طر يفرهنگ نيتوانش ارتباط ب يطور خالصه ارتقا به
الت بوجود آمـده و  كح علت مشيخود نسبت به توض يي، آگاه شدن به توانايفرهنگ نيارتباط ب

ـ نما يم يمعرف يرفتار ين توسعه راهبردهاي، و همچنيشناخت دگاه زبانيگسترش آن توسط د د ي
 يازهـا يآن با مختصات موسسه هـددف و ن  يساز را منوط بر متناسب ين طراحيو استفاده از ا

ها را از  ارگاهكه ك) 1983( 1ونست و هامريكگود يبند داند. از لحاظ دسته يان آن منندگك تكشر
بــه  يردكــ، و از جهــت عملير و اختصاصــيــفراگ ةپــرداختن بــه فرهنــگ، بــه دو دســت ةجنبــ

ـ ارگـاه بوسـه بـا توجـه بـه تعامـل ز      كنـد،  ك يم ميمحور تقس ينشك محور و هم اطالعات اد بـا  ي
هـر دو   يايدارد و در هر دو بعد مزا يقيتلف يتيها، وضع ات آنيه بر تجربكينندگان و تك تكشر

ـ ا يهـا  يژگـ يگر ويرد. از ديگ يحالت را دربر م ـ تقو يآن بـرا  يارگـاه طراحـ  كن ي ت تـوانش  ي
ه كـ باالتر را  ين مساله طرح مباحث در سطح علميه اكان در آلمان است، يدانشجو يفرهنگ نيب

. كنند (ر.ك يارشناسان همواره بدان اشاره مكد و يآ يشمار م ها به ارگاهكگر يد يها تياز محدود
 سازد. ين مك)، مم45، 2010چ يوكينازار

تـوان آن را   يتشاف تنـوع، مـ  كا يطرح آموزش ةنيداده شده در زم با توجه به مختصات شرح
ـ  يدرس يطراح يمناسب برا ييمبنا  ةان رشـت يبـه دانشـجو   يفرهنگـ  نيجهت آموزش توانش ب

ت يقابل توجه موقع يها ه البته با توجه به تفاوتكدانشگاه تهران دانست،  يزبان آلمان يمترجم
درس مورد اشاره،  يه در طراحكرد كد كيد تاين مقاله، باياربرد مد نظر اكت ياربرد آن با موقعك
ـ با يدرس، م يند، و جهت طراحكفا يتواند نقش مبنا را ا يتنها م ين طرح آموزشيا رات ييـ د تغي

رد. از يـ ار قرار گكدر دستور  يليمكت يها تيگر و فعاليد يآموزش يها از طرحعمده و استفاده 
ـ رورد، يـ قـرار گ  يسـاز  يت نخست بوميست در اولويبا يه مك يجمله موارد ـ  يدادهاي  يبحران

ـ   يعنيآن،  يه متناسب با هدف آموزشكاند،  استفاده شده در طرح درس در  يفرهنگـ  نيروابـط ب
ـ علـت وجـود تعـداد ز    ه بهكن شده است، ييط دانشگاه تعيمح ـ  يدانشـجو  يادي در  يالمللـ  نيب

ـ ن منظـور با يرد. بـد يگ يل مكوفور ش آلمان به يها دانشگاه ـ د روي ـ  يدادهاي مناسـب بـا    يبحران
ـ  يها تيموقع و بـا   ييدانشـگاه تهـران شناسـا    يآلمـان  ةان رشـت يهـدف دانشـجو   يفرهنگـ  نيب

ان دانشـگاه  يط دانشـجو ياسب با شرادرس را متن يثبت شوند، تا بتوان طراح يعلم يها يكنكت
 __________________________________________________________________  

١. Gudykunst und Hammer 
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 يه براكارگاه است، ك يمورد مطالبه در طراح يفرهنگ يگر موارد، ناهمگونيتهران رقم زد. از د
ن طرح است. با يا يها هيالس درس از توصكدر  ينندگان از تنوع فرهنگك تكشر ةت تجربيتقو

ـ سـت ا يبا يدانشـگاه تهـران، مـ    يآلمان ةور در رشتكط مذيتوجه به نبود شرا در  ين نـاهمگون ي
ن بـا افـزودن تعـداد    يمتفـاوت و همچنـ   يليو تـرم تحصـ   1يمانند دانش زبان يگريد يها جنبه
م بـر  كحـا  يط زمانيشتر جبران گردد. شرايب يها يساز هيمورد استفاده و شب يبحران يدادهايرو

 گــريز از ديــت مــدرس نيــترب ةنجــا دانشــگاه) و مســئليط موسســه (در ايدرس، شــرا يطراحــ
 رند.يد مد نظر قرار گيبا يبوم يدرس يطراح يه براكاند  يموارد
مناسـب   ييآن، مبنـا  يةن بخش و دو طرح پايتوان گفت طرح ارائه شده در ا يم يلكطور  به

ها،  با استفاده از آن ييتوان از سو يه مكدهند،  يل مكن مقاله را شيدرس منظور ا يجهت طراح
 يها، و از سو ن آنيها و مباحث طرح شده در تدو از آن يكهر پشتوانه  يها هيو با نگاه به نظر

ـ ان آن و هـدف تعر ي، دانشجويآلمان ةدانشگاه تهران، رشت يرامونيط پيگر با توجه به شرايد ف ي
 د.يآن اهتمام ورز ي، به طراحيفرهنگ نيشده جهت آموزش توانش ب

 جهينت -5
مطـرح در زمانـه حاضـر، در     يديـ لك يها از توانش يكيعنوان  به يفرهنگ نيتوانش ب ةمقول

چنان  در دانشگاه تهران، هم يآموزش زبان آلمان ةاز محافل آموزش زبان، از جمله رشت ياريبس
آمـوزش   ةصورت گرفته در گستر يها رغم تالش يشود. عل يمحسوب م يپژوهش ياز خألها

ـ هـا در ا  آموزش زبان، مدرسان و موسسه يها تابكو  يزبان خارج انـد بـه    توانسـته نـه ن ين زمي
اوقـات   يلـ ين توانش پاسخ مثبت دهند و بـاالتر از آن، خ يت ايبر تقو يدرخواست محققان مبن

عنوان انتقال فرهنگ زبان  ر آن بهيو تعب يفرهنگ نيمتفاوت از مفهوم توانش ب ير برداشتيبانگيگر
ها  السكنار كر د يفرهنگ نيآموزش توانش ب يها ارگاهكن خألها، يجبران ا ياند. برا مقصد شده

ه بـر  كـ  ياند. نقد برخوردار شده ياديرده و از رونق زكرشد  يآموزش زبان خارج يها و دوره
 ةدر حـوز  يعلم ين دستاوردهايها و آخر يها از تئور ها وارد است، عقب ماندن آن ارگاهكن يا

ز محققـان  يدر دانشگاه تهران ن يزبان آلمان يمترجم ةرشت يارشناسك ةاست. در دور يزبانشناس
انـد، امـا تـا     ن موضوع شـده يشتر به اي، خواستار پرداختن بيفرهنگ نيبا اشاره به فقدان توانش ب
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 يهـا  توانش تيريمد ييتوانافرهنگي، كه  هاي توانش بين ژاكيه در بخش مدل-وع شود به مدل بوسه و مولررج. 1
 نمايند فرهنگي معرفي مي هاي توانش بين عنوان يكي از مؤلفه را به نامتقارن يزبان
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ان يبه دانشـجو  يفرهنگ نيانتقال توانش ب يمناسب برا يواحد يبرا يمدون يعلم ينون طراحك
 ن رشته صورت نگرفته است.يا
 يد دارند، گامكيبر لزوم آن تا يه مقاالت متعددكمهم  ياستكن يرفع ا ين مقاله تالش داشته است در راستايا
ت يو اهم يدر آموزش زبان خارج يفرهنگ نيمسئله توانش ب ين هدف، ضمن بررسيل به اين يسته بردارد. برايبا

ها، ضمن  و نقد آن يفرهنگ نيتوانش ب ينظر يها مدل يت شده در دانشگاه تهران؛ با بررسيمترجمان ترب يآن برا
 يعلم ين دستاوردهايآن، آخر يت پرداختن به بعد نظرين مقوله و اهمير دادن جوانب مختلف امورد توجه قرا

ان يه در مكبود  يكت ي، طرح آموزشينظر يةال يش گذاشته شدند. بر مبناينما به يانتقاد يرديكنه با روين زميدر ا
در  يزبانشناس ةگستر يعلم يگنجاندن دستاوردها يدر راستا يه گامكاست  يتنها طرح يآموزش يها گر طرحيد
 ةنيقات در زميت تحقكارشناسان بر ادامه حركد محققان و كيبرداشته است. با توجه به تا يآموزش يها ارگاهك

نندگان آن، ك تكاز خاص شرين يالزم در راستا يها و بسترساز ارگاهك يساز ياختصاص يسو به يفرهنگ نيتوانش ب
توانش  يآموزش يها السكها و  ارگاهك يه طراحكاست،  يافراد يراب يمكمستح ينظر يبنا ن جستار سنگيا
ارائه شده و مباحث  ين گام با استفاده از مبانيسته است در نخستياند. شا ار خود قرار دادهكرا دستور  يفرهنگ نيب

د دانشگاه تهران، واح يزبان آلمان يمترجم ةط رشتيو متناسب با شرا يبوم يدرس يصورت گرفته جهت طراح
 ن و ارائه شود.ي، تدويارشناسك ةن رشته در دوريان ايبه دانشجو يفرهنگ نيانتقال توانش ب يبرا يمناسب يدرس
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