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  يدهكچ
ه در صـورت وجـودآن   كـ مطـرح اسـت   هـايي    از موئلفـه يكيبعنوان "توانش ارتباط بين فرهنگي   "

.  مـسلط باشـد  زيـ  به فرهنگ آن جامعـه ن  ي مقصد عالوه بر تسلط زبان     تواند در جامعه زبان     مي آموز زبان
 تـساب كل و اك بطور يچهارگانه زبانهاي   توانش، تسلط به مهارتنيسب اك يمسلم است شرط اساس

 تحقـق  ريتـوان در مـس    نمي رايآموزشهاي  تابكنقش .  بطور جزءاست  ي و گفتمان  يدستورهاي    انشتو
مقالـه  . شـود   ميتساب محسوبك اني اساس اي مباحث فرهنگي  هيه ارا ك يرد، بطور كار  ك توانش ان  نيا

 سبكـ هاي  ها و نشانه  و راهي فرهنگ ني توانش ارتباط ب   نهيزم موجود در هاي    هي نظر يحاضر ضمن بررس  
ـ لـذا ا  .پردازد  ميتسابك نوع اني در اي بوميدرسهاي  تابك نقش يآن به بررس    ي بـه بررسـ  قيـ  تحقني

ـ  ي فرهنگـ  نيتوانش ب هاي    هيژه به نظر  يبا توجه و   ي دانشگاه شي پ يان زبان آلم  يتاب آموزش ك ن يوهمچن
  دري فرهنگني توانش ارتباط بعدم احراز نه تنها راستا نيازد ودر ادپر  مييتب درسك يبررسهاي    هينظر

  .ندك  ميتاب را مشخصك در يش به فرهنگ آلمانيه گراكشود بل  ميمشخص يتاب آموزشك نيا

 ي بـوم  يتاب آموزش ك ،ي توانش راهبرد  ي توانش دستور  ين فرهنگ يتوانش ارتباط ب   :يديلك هاي هواژ
  .هارگانهچهاي  مهارت
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  مقدمه
ره مقالـه  يكـ ق و پ يـ نه تحق يشيه در پ  ك يخارجهاي     و آموزش زبان   يشناس  زبان پردازان  هينظر

معـه مقـصد    ه علم به فرهنگ جا    كته اتفاق نظر دارند     كن ن يحاضر به آنها اشاره خواهد شد، بر ا       
هـاي     آموزش زبـان   يط آن را برا   ي شرا ياست و برقرار   يخارجهاي    سب زبان ك از مراحل    يكي

قه دارنـد، بطـور مثـال       ين مرحله اختالف نظر و سـل      ي عبارت ا  ياما رو . دانند  مي ي الزام يخارج
ـ   "ا يـ  و "يتوانش راهبـرد "، "يتوانش ارتباط "ن مرحله   ي ا يبرا  "ين فرهنگـ يتـوانش ارتبـاط ب

ن يـ ل ارتبـاط ا   يدر بـدل  يد و اشـنا   يـ  مثـل ها   ي مطرح پردازان  هين مورد نظر  يدر ا . شود  مي استفاده
ن يـ  اي را برا"ين فرهنگيتوانش ارتباط ب" عبارت   ين فرهنگ يس محاوره ب  يمرحله با روش تدر   

ن مرحله  ي ا ي و بسترساز  يه باز هم مورد اختالف است چگونگ      ك يزيآنچ.ردندكمرحله انتخاب   
ن يـ گـر ا ي ديم با جامعه مقصد و گروهـ ين مرحله را ارتباط مستق   ي به ا  دني رس يه گروه كاست  

  .دانندير ميان پذك اميآموزشهاي  تابك در يه مباحث فرهنگيمرحله را در ارا
ـ   "مربوط بـه   هاي    هيل نظر ين اساس مقاله حاضر به تحل     يبر ا   "ين فرهنگـ يتـوانش ارتبـاط ب

 سبكـ  معتقـد بـه   يامـل زبـان خـارج   كب سك يه براك 1 دل هايمزهاي  هير نظريپردازد، نظ مي

ه چهـار مرحلـه را در   كـ  2نـل و سـوين  ك است، يدستور دانشفراتر از هايي  و مهارتها  دانش
- واشـنايدر  3 مثل گرتـرود هايـد     ييهمسوهاي    هيدانند و نظر    مي  الزم يخارجهاي    آموزش زبان 

  .  هستند"يهنگن فريتوانش ارتباط ب"معتقد به  ف مختلفير و تعاريه با تعابك 4وهلفارت
ه كـ باشد    مي ين توانش راهبرد  يدن به ا  ي رس ياصلهاي     از بستر  يكي يتاب آموزش ك كش يب

را اي  هن راستا نقش عمـد ي است و در ايخارجهاي   آموزش زبانپردازان هيمورد توجه تمام نظر 
از جمله   - يآموزشهاي    تابكمربوط به ساختار    هاي    هيبا توجه به نظر   . ندك  مي فاين مقاله ا  يدر ا 

ن مقالـه   يا-  كوداك، شيوه نامه نوينر و شيوه نامه        كنوينر،شيوه نامه فون  /استكروم  كشيوه نامه   
 يدرسهاي  تابكمبدا و مقصد در هاي   پردازش اطالعات مربوط به فرهنگ ي دارد چگونگ  يسع

  . ژه قرار دهديرا مورد توجه و
هـاي    تابك در   "ين فرهنگ يتوانش ارتباط ب  "سب  ك ي در مورد چگونگ   يقين منظور تحق  يبد

تـب آمـوزش زبـان    كي  هيـ لك يه بررسـ ك يي آموزش و پرورش انجام شد و از آنجا     يزبان آلمان 
__________________________________________________________________ 

1. Dell Hymes 
2. Canal & Swain 
3. Gertraude Heyd 

4. Schneider-Wohlfahrt 
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 يتـاب آلمـان  ك"تنهـا   ديـ گنح  نمين مقالهيدر چارچوب ا مقاطع راهنمايي و دبيرستان دريآلمان
ل يه و تحليانتخاب گشت و مورد تجز يتب آموزشكن ياز ااي  ه به عنوان نمون"يش دانشگاهيپ

ـ هاي  ل و توانشيق به مسا ين تحق يا. قرار گرفت  ـ   "از يـ ش نيپ  از "ين فرهنگـ يتـوانش ارتبـاط ب
ه متـون  يـ  ارايجه بـه چگـونگ  يژه داردو در نت ي توجه و  ي و توانش گفتمان   يجمله توانش دستور  

  .پردازد  ميزي نيات دستوركو ناي  همحاور
ل يژه بـر مـسا    يـ   با نگاه و    يآموزش هاي  تابكه  يت ارا يق نشان دادن وضع   ين تحق يهدف از ا  

 يشنهاداتي پ يخارجهاي    آموزش زبان هاي    هي از نظر  يرين راستا با بهره گ    يه در ا  ك است   يفرهنگ
  .ه خواهد شدي آموزش و پرورش ارايآموزشهاي  تابك يه علمينه ارايدر زم

  قينه تحقيشيپ
ذشـته مـيالدي،   در دهـه هفتـاد قـرن گ    شورهاي اروپايي و افزايش سـفرها كرشد اقتصادي   

طـه  يدر ح ن تحوالت، نظريه جديـدي ينار اكدر .حوزه آموزش زبان در اروپا را متحول ساخت
ه جهت گيري و ك مطرح شد،  1"يتوانش ارتباط" تحت عنوان نظريه يخارجهاي  آموزش زبان

 نيده پرداز اي،بعنوان ا)43، 1972 (2دل هايمز. را در علم آموزش به دنبال داشت رد نوينيكروي
ه توانش ارتباطي كن بعنوان مردم شناس و جامعه شناس زبان، بر اين باور است        يه و همچن  ينظر

روانـشناسي   ه شامل دانـش كان، بلآموز زبان زبان و كي گويشوران دانش دستوري تنها شامل نه
شـود    مي  فرهنگي و دانش عملگرا وقابليت و مهارت استفاده از زبان نيز           -زبان، دانش اجتماعي  

  ).12 هاوس(
ه نظريـه شـان در ايـن زمينـه از اهميـت             كـ از ديگر افرادي هستند،     ) 1980 (3نل و سوين  ك

 -1: يل شـده اسـت    كه توانش ارتباطي از چهار بعد تـش       كآنها معتقدند   . بسزايي برخوردار است  
رده كـ يـاد    6 از آن به عنوان توانش زبـاني       5يكه چامس كاشاره دارد   اي    هتكبه ن : 4توانش دستوري 

يعني تسلط بر واژگان، صرف و نحو دستوري، تلفظ، درسـت نويـسي و    نش دستوريتوا. است

__________________________________________________________________ 
1. Communicative competence 

2. Dell Hymes 

3. Canal & Swain 
4. Grammar competence 

5. Chomsky 
6. Linguistic competence 
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 مختلـف   2 مناسـب از بافـت هـاي       كبـه فهـم و در     : 1 تـوانش جامعـه شـناختي زبـان        -2 .غيره
ه كـ نـد، در حـالي      كي و انتخاب عبارات مناسب از نظر فرم و معنـا اشـاره مي              فرهنگ -ياجتماع

و  م بـين آنـان، هـدف ارتبـاطي    كتگـو، روابـط حـا   ننـدگان در گف كت كجايگاه اجتماعي مـشار 
بـه    :3 توانش گفتمـاني -3. روند  مياز عوامل تاثيرگذار در اين زمينه به شمارتعامل  هنجارهاي
 مختلفهاي  در ژانر و نوشتاري يب فرم و معنابه منظور ايجاد متون منسجم گفتاريكتوانايي تر

ار كـ به توانايي بـه   :4 توانش راهبردي-4. ندك  مياشاره الميكي و كادرا و دستيابي به پيوستگي
 زبان به عنـوان مثـال   كي يشورانگوه كو غير زباني اشاره دارد،  بردن راهبردهاي ارتباطي زباني

ردن گفتگـو و يـا بـراي تقويـت     كـ ترميم مسائل ناشي از نقص ارتباط و دوبـاره هـدايت    براي
  ).1-2همان(گيرند   مياركبه  اظهاراتشان

يل جوامـع   كحذف مرزهاي سياسي در اتحاديه اروپا و تش       .  م 1990يگر در دهه    از  سويي د   
گونـاگون، توجـه    هاي    و فرهنگ ها    شورهاي اين اتحاديه با آداب و رسوم، زبان       كچند مليتي در    

زبان معطوف نمـود و   بر يادگيري متخصصان آموزش زبان را به تاثير مقوالت فرهنگ و جامعه
هـدف از چنـين آموزشـي       . ه آموزش بين فرهنگي مطرح گرديـد      يدر همين راستا اصطالح نظر    

  .ان استآموز زبان  در 5"توانش بين فرهنگي"ايجاد 
همـدلي و   اشراف به واقعيات فرهنـگ بيگانـه، قـدرت     توانش بين فرهنگي را6گرترود هيد

فراد  انتظارات، توقعات، باورها و اعمال اكدر خارجي، تواناييي  هتحمل آرا و عقايدافراد جامع
موجـود در آن  هـاي   يـت  و واقعيممفـاه بـر اسـاس    ي بيگانـه مقوالت فرهنگـ آن جامعه، تفسير 

تجزيـه و   فرهنگ، آگاهي نسبت به فرآيند ارتباطات بـين فرهنگـي، برخـورداري ازراهبردهـاي    
 فرهنـگ  يچـه  از دربيگانـه  ينگاه به مقوالت فرهنگـ يگانه و بتحليل مقوالت فرهنگي خودي و

  ).34هيد (داند  ميسكخود و بالع
تعريـف ديگـري از تـوانش بـين فرهنگـي دارنـد و              ) 1990 (7وهلفارت و ديگران  -اشنايدر

ه بـه طـور     كـ انسانها از سنين و جنسيت مختلف است،         ه اين توانش در واقع توانايي     كمعتقدند  
__________________________________________________________________ 

1. Sociolinguistic competence 
2. Context 
3. Discourse competence 
4. Strategy competence 
5. interculturalcompetence 
6. Gertraude Heyd 
7. Schneider-Wohlfahrt et al 
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 نـار هـم زنـدگي   ك جامعـه در  كدر يـ  ني و تحقيـر متقابـل  كآميز و بدون حرمـت شـ   مسالمت

  ).39(نندك
باشـد    مـي توانش بين فرهنگـي داراي پـنج بعـد   )1997 و 1994(  1يدگاه بايرام و زاراتاز د

و هـا   دانـش سيـستمي از نـشانه    ايـن .كنـد   ميدانش فرهنگي اشاره بعد به اين :2-1): 4-5سركا (
ايـن  : 3-2. دهد  مي است، كه دانش ضمني و دانش صريح يك فرهنگ را تشكيل           عناصر فرهنگي 
و درك صحيح يك     كندو منظور از آن مهارت كشف و شناخت         مي اشارهفرهنگي   بعد به مهارت  

 يارتباطهاي    يتدر موقع شناخت حاصله    يبر مبنا  رفتار كردن    آن،هاي    فرهنگ و عناصر و ارزش    
  خاص و منحصر بـه فـرد مخاطـب و مـشاركت    ي فرهنگيتبه هو  گذاشتن   ، احترام ي فرهنگ ينب

اين بعد، همانند بعد پيشين     : 4-3 . اشاره دارد  خاطب با م  ي فرهنگ ين ب باط ارت ي در برقرار  ورزيدن
و ايجـاد ارتبـاط   هـا   اين مهارت تحليل و ارزيـابي فرهنـگ  . كند  ميبه بعد مهارت فرهنگي اشاره 

اين بعد به موضع فرد نـسبت بـه فرهنـگ خـود و بيگانـه      : 5-4. گيرد  ميمنطقي بين آنان رادر بر 
: 6-5. تقادي نسبت به فرهنگ بيگانه و خودي است       كندو مقصود از آن داشتن نگرشي ان        مي اشاره

 و   دارد يگانـه اشـاره    و ب  ي به موضع فرد نسبت بـه فرهنـگ خـود           نيز همانند بعد پيشين     بعد ينا
هـاي   نژاد پرستانه و قوم مدار و كنـار گذاشـتن برداشـت     هاي    منظور از آن توانايي اصالح نگرش     

  .يگانه استفرهنگ خود و برتباط بين و قابليت ايجاد و حفظ اها  نادرست نسبت به فرهنگ
توان به ارتبـاط تـوانش ارتبـاطي و تـوانش بـين فرهنگـي در                  مي با توجه به سخنان پيشين    

ـ هـاي     يـت موقعان ارتباط موفقيت آميـز در       ك ام يياز سو .  پي برد  يخارجهاي    آموزش زبان   ينب
 بـين فرهنگـي    ديگر تـوانش   يياز سو . ي بدون داشتن توانش دستوري قابل تصور نيست       فرهنگ

هـاوس  . ، توانش گفتمـاني و تـوانش راهبـردي دارد    زبانيجامعه شناختبا توانش هايي   شباهت
مرتبط با توانش بـين فرهنگـي   هاي  و مهارتها  تمام دانش ه توانش ارتباطيكمعتقد است  حتي

بـا  را، با توجـه بـه ارتبـاط آن     توان توانش ارتباطي  ميبدين ترتيب. را در خود جاي داده است
) -النكـ  (كبافت موقعيتي خـاص و در يـ  ) -خرد( كتوانش بين فرهنگي،استفاده از زبان در ي    

 ي زبان، توانش گفتمانيتوانش جامعه شناخت به عبارت ديگر، در سطوح. بافت فرهنگي دانست
__________________________________________________________________ 

1. Byram & Zarate 
2. Savoir 
3. Savoir-apprendre/faire 
4. Savoir-comprendre 
5. Savoir-être 
6. Savoir-s'engager 
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 ايـن  .انـد  هگـشت  ادغـام   جامعـه زبـاني  كدر فرهنگ روزمره ي عناصر زباني ي،و توانش راهبرد
اين مسئله بـه ارتبـاط تنگاتنـگ و وابـستگي     . شوند  مي فرهنگ ناميدهكي زبانيعناصر، عناصر 

متفكران قرون گذشـته از     ه در آثار انديشمندان و      كند،  ك  مي متقابل زبان، انديشه و فرهنگ اشاره     
  ). 4هاوس (ت  نيز مطرح شدهاس1جمله ويلهلم فون هومبولت

  "توانش ارتباط بين فرهنگي"
آمـوزش زبـان    هـاي     السكـ  كسب توانش ارتبـاطي جـزء الينفـ       كبر اساس مطالب پيشين     

توانـد نيـاز      نمـي  سب توانش بين فرهنگي به تنهايي     كاز سويي ديگر  . شود  مي خارجي محسوب 
از ايـن رو  . ان را براي ارتباط با گويـشوران فرهنـگ و جامعـه بيگانـه برطـرف سـازد             آموز  زبان

توانـد راه حـل مناسـبي در ايـن زمينـه              مي "توانش ارتباط بين فرهنگي   "انتخاب عبارت تلفيقي  
  .محسوب شود وبه عنوان هدف اصلي آموزش زبان در نظر گرفته شود

  آلماني در مدارس ايران در آموزش زبان”ارتباط بين فرهنگي“توانش 
نـون در مـدارس     كه هـم ا   كباشند    مي يخارجهاي    سه زبان انگليسي، فرانسه و آلماني، زبان      

ران به قبل   ي ا وپرورش نظام آموزش  در يآموزش زبان آلمان  ي    هسابق. شوند  مي ايران آموزش داده  
شور كـ  يفنـ هـاي      تنها در هنرستان   يدر آن دوران، زبان آلمان    . گردد  مي  دوم باز  ياز جنگ جهان  

 ي مبنـ  ي از مصوبه ستاد انقالب فرهنگ     يروي به پ  ي انقالب اسالم  يروزيپس از پ  . شد  مي سيتدر
ي   هزيـ از، عالقـه و انگ    يـ  و بـا در نظـر گـرفتن عامـل ن           يسيگل ان ي زبان كبر خروج از انحصار ت    

 مـدارس منظـور   يدرسـ ي  ه در برنامي، زبان آلمان  يان در انتخاب مواد و مطالب درس      آموز  دانش
 يدرسـ هـاي     تـاب كف  ي نسبت به تال   يتب درس كف  ي و تال  يزيدفتر برنامه ر   61از سال   د و يگرد
 از يي در مقطع راهنمايس زبان آلمانيتدر. ام نمودت معلم اقدي تا تربييراهنماي   ه از دور  يآلمان

ف وزارت آمـوزش و     يد التـال  يجدهاي    تابك كمك به   66رستان از سال    ي و در مقطع دب    62سال  
باشد و يادگيري     مي در حال حاضر زبان انگليسي انتخاب اول مدارس       . 2آغاز شد  پرورش رسما 

  .باشد  ميان پذيركدودي امدر مدارس مع اد شدهيهاي  تابكله يي به وسزبان آلمان
__________________________________________________________________ 

1. Wilhelm von Humboldt 
 تحـت عنـوان     يتـاب ك،  يتب درس ك في و تال  يزيدفتر برنامه ر   توسط   ي زبان آلمان  يدرسهاي    تابكف  يقبل از تال  . 2
  “Deutsche Sprachlehre für Ausländer”تـاب ي ك هه نـسخه اصـالح شـد   كـ  "رسـتان و هنرسـتان  ي دبيآلمـان "

 .شد  ميسيتدرها  و هنرستانها  رستانيباشد، در دب مي
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 و تـأليف كتـب      ريزي   برنامه دفتر" كه توسط  1"خارجيهاي    درسي زبان ي   برنامهراهنماي  "در  
هـاي    درسـي زبـان   ي    هرويكـرد برنامـ    به ي تهيه شده،   آموزش ريزي   برنامه سازمان پژوهش و  "يدرس

هـا     افكـار و انديـشه     ايجاد ارتباط و تبادل   ي    هآن زبان وسيل   است، كه بر اساس    اشاره شده  خارجي
باشد و يادگيري آن مستلزم كسب توانش ارتباطي اسـت كـه از طريـق كـاربرد فعـال زبـان در                       مي

عالوه بر ايـن در بحـث ضـرورت و اهميـت درس     ). 13همان  (شود    مي ويژه حاصل هاي    موقعيت
 هماهنگ با اين رويكرد بـر ايـن نكتـه تاكيـد شـده اسـت، كـه برقـراري ارتبـاط بـا                زبان خارجي 

جديـد اسـت و افـق ديـد آنهـا را      هـاي   ان به فرهنـگ آموز زبانگويشوران خارجي به معناي ورود      
سـازد، كـه بهبـود      مـي درك متقابـل را فـراهم    ي    هدهد و زمينـ     مي گسترشها    نسبت به اين فرهنگ   

از سوي ديگر به اين مهـم اشـاره   . روابط سياسي و اقتصادي با ساير ملل را به دنبال خواهد داشت          
كشورهاي خارجي مقايسه آرا و عقايد بيگانه بـا آرا و عقايـد       هاي    ست، كه آشنايي با فرهنگ    شده ا 

و نقد موارد منفـي را در پـي دارد، كـه موجـب     ها  بومي و در پي آن كسب موارد مثبت آن فرهنگ        
همچنين در اين راهنما با توجـه     .گردد  مي انآموز  زبانتفكر منطقي، تحول فكري و رشد شخصيتي        

تـرين   ابزار برقراري ارتبـاط بـاجوامع ديگـر، بـه عنـوان مناسـب      ترين   زبان به عنوان اصلي  به نقش 
  ).12همان( شود  ميكشور به جوامع خارجي معرفيي  هروش براي معرفي فرهنگ و جامع

انتقـال تـوانش    عنوان شد، "يخارجهاي   زبانيدرسي  ه برناميراهنما"با توجه به آنچه در   
 در آموزش   يباشد و از اهداف اصل      مي يارضروري بس يان امر آموز  زبانه   ب ”ارتباط بين فرهنگي  “

 عدم امكان   طيادر شر ن توانش   ي ا واقعيت اين است كه كسب    اما  . رود  مي  به شمار  يزبان خارج 
 وتـر      سـخت   مطابق با واقعيات بسيار    يطيراوايجاد ش  يشوران زبان خارج  يبا گو ارتباط مستقيم   

 از .را دارندمقصد ن  ارتباط مستقيم با متكلمان زباانكان امآموز انزبه ك است يحالتاز تر    پيچيده
 ي در نظر گرفته شده بـرا  يآموزشهاي    زبان وكتاب ن  ي، مدرس ن رو وزارت آموزش و پرورش     يا

  .نندك  ميفايور اكل مذكل مشي تعديرا برااي  هبسيار تعيين كنند نقشان آموز دانش
اصول كلي   در مدارس رعايت     ”ارتباط بين فرهنگي  “توانش    و انتقال  ايجاد ل براي كبه طور   

  :)73زاده  دوستي. ك.ر(باشد مي الزامي زير
 و اهداف آن در تمام مراحـل،        ”ارتباط بين فرهنگي  “انتقال توانش    در نظر گرفتن   -

  درسيريزي  برنامهمباحث آموزش و
سياست گذاري صحيح وزارت آموزش و پـرورش بـراي اجـراي ايـن هـدف و                  -

__________________________________________________________________ 
  .اشد، كه مراحل اعتبار بخشي اين برنامه هنوز به اتمام نرسيده استب الزم به ذكر مي. 1
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 در مدارس” ارتباط بين فرهنگي“انتقال توانش و كسب هاي  ام زمينهتمايجاد 
ارتبـاط  “ايجاد و انتقال توانش  آموزشي تاليف شده بر مبناي    هاي    تابكاستفاده از    -

 ”بين فرهنگي
تدريس زبان و فرهنگ خارجي و آشـنا بـه          ي    هاستخدام مدرسيني مسلط بر حوز     -

ـ  و   وزارت آمـوزش و پـرورش     توسط ”ارتباط بين فرهنگي  “انتقال توانش   اصول   ي   هارائ
  آموزشي -علمي ضمن خدمت به آنها براي استفاده از آخرين اطالعاتهاي  دوره

 ”ارتباط بين فرهنگـي “ايجاد و انتقال توانش ه بر اساس كهايي    تابكر شد   كه ذ كهمان طور   
ه كاز آنجايي   . نندك  مي  نقش بسزايي را در انتقال اين توانش در آموزش زبان ايفا           اند،  هتاليف شد 

 بـه  ”ارتبـاط بـين فرهنگـي   “انتقـال تـوانش      از   "يخارجهاي     زبان يدرسي    ه برنام يراهنما" در
تـب آمـوزش زبـان    كتب آموزش زبان در مدارس ايران، از جمله       ك از اهداف اصلي     يكيعنوان  

 وركذتب مـ  كاين مطلب به تجزيه و تحليل اين توانش در          ي    هآلماني نامبرده شده است، در ادام     
  . پردازيم مي

تـب  ك در تمـام     ” ارتباط بـين فرهنگـي    “ه بررسي توانش  كاز آنجايي    ه گفته شد،  كهمانطور  
تـاب  كار كـ گنجد، بـراي ايـن     نميآموزشي مقاطع راهنمايي و دبيرستان در چارچوب اين مقاله   

  . قرار گرفتيلي برگزيده شد و مورد بررسي تحليش دانشگاهيدوره پ آموزش زبان آلماني
، از چنـدين شـيوه      يش دانـشگاه  يتاب پ ك در   ”ارتباط بين فرهنگي  “ توانش    منظوربررسي به

هـاي   ه بـه تجزيـه و تحليـل جنبـه    كـ آموزش زبان و مقاالت مختلفـي    هاي    تابكبررسي  ي    هنام
  :راستفاده شده استيب زي به ترتاند، ه پرداختآموزش زبانهاي  تابكگوناگون 

 )105 -100نوينر /استك(روم كشيوه نامه  -
 )108 -105همان  (كشيوه نامه فون -
 )118 -116همان (شيوه نامه نوينر  -
 )186 – 179 (كوداكشيوه نامه  -
 )55 – 42ينر نو/استك(چهارگانه هاي  مهارت -
 )60 – 56همان (واژگان  -
 )74 – 70همان (دستور زبان  -
 )75 – 74همان (تلفظ  -
 )88 – 84همان (تصاوير  -
 )96 – 94همان (رهنگي ارتباط بين ف -
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ه كـ ذيل مورد تحقيق قرار گرفت،      هاي    ور در باال بخش   كو مقاالت مذ  ها    شيوه نامه ي    هبر پاي 
  :باشد  مينتايج حاصل از آن به شرح زير

 ي دانشگاهشيدوره پتاب آموزش زبان آلماني ك در ”ارتباط بين فرهنگي“توانش  بررسي
  تابكمعرفي 

ت چـاپ و    ك توسط شـر   66اولين بار در سال      رستانيع دب  در مقط  يتب آموزش زبان آلمان   ك
ـ          ك. درسي ايران در تهران منتشر گرديـد      هاي    تابكنشر    شيتـاب آمـوزش زبـان آلمـاني دوره پ

تـر  كد توسط تابك جديدترين نسخه اين.دي به چاپ رس75 در سال يعني  سال بعد9 يدانشگاه
توران فيض   ،زاده هايده زرگري ،  صديقه وجداني ،  محمد حسين خواجه زاده   تر  كدي،  كفرزين بان 

،  بـازنگري    90لفـايتي در سـا    كسـعيد   ف شده و توسط     يتال زاده، ژيال همتيان و الدن لنگري      اهللا
محمـد  بـه تـصاويري از       ي دانشگاه شيتاب آموزش زبان آلماني دوره پ     ك .منتشر شد و  اصالح  

  .منقش گشته است يحسن معمار
تب آمـوزش  كري و سـا ي دانشگاهشيدوره پتاب آموزش زبان آلماني    ك سيتاب روش تدر  ك

 سال اول، دوم    يآلمان) سيروش تدر (تاب معلم   ك"تحت عنوان    رستانيدر مقطع دب   يزبان آلمان 
ت چـاپ   كتوسط شر  75 در سال    "يش دانشگاه يد آموزش متوسطه و دوره پ     يو سوم نظام جد   

صديقه  و   زاده ايده زرگري ه زه قهرمان، يتر آنال كمولفان آن د  . و نشر ايران در تهران منتشر گرديد      
  .باشند  ميوجداني

در . تيل شده اس  ك درس تش  8از  باشد و     مي  صفحه 148 ي دارا يش دانشگاه يتاب دوره پ  ك
رسـتان و   يمربوط به تمـام مقـاطع دب      اي    هني در قالب سواالت چهار گز     يلك يتاب آزمون ك يانتها

 مـشاهده ) فارسـي -نيآلمـا (تاب بـر اسـاس حـروف الفبـا          كفهرست واژگان     و يدانشگاه شيپ
  :ردكف ير توصيتوان به قرار ز  ميتاب راكن يا. شوند مي

هـر  هـاي    يل دهنده و زيرمجموعه   كتشهاي    تاب بخش كدر فهرست اين     :تابكساختار   -1
 ليـ ذهـاي    بخـش  شـامل يـب ل هـر درس بـه ترت  كـ  به طور .امال بارز و مشخص است   كدرس  

  :باشد مي
ا چند متن مرتبط    ي يك، شامل   Aن  يالتبخش اول با عنوان شماره درس و حرف          -

د و  يـ  لغـات جد   يو حـاو  انـد     ها مـتن آورده شـد     يالمه و   كه به صورت م   كبا هم است    
 يـك ه غالبا به دنبـال آنهـا        كباشد،    مي يد دستور يات جد ك و ن  ياصطالحات زبان آلمان  

  .اند هدر ارتباط با متون هر درس ارائه شد  مطلبكنات دري تمريسر
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اختصاص به مبحـث دسـتور      Bنيدرس و حرف الت   ي    هان شمار عنوبا   بخش دوم  -
  .مربوطه داردهاي  ر مثالكبا ذ (Grammatik)زبان 
 در ي متعـدد ينات دستوري، شامل تمر (Übungen)ناتيبخش سوم با عنوان تمر -

  .باشد  مي فرا گرفته شدهيات دستوركرابطه با ن
  مـشاهده 6 و 2دروس تنها در Cن ير شماره درس و حرف التكبخش چهارم با ذ    -

  .باشد  مي مرتبط با آن متن مطلبك درناتيتمر متن و يكه شامل كشود،  مي
 ي، حاو(Wiederholungstest)ينات دوره ا  ي هر درس با عنوان تمر     يانيبخش پا  -

نـات  ي واژگـان و تمر ي معنـ ك مفهـوم، در ك دراي، هني از نوع چهار گز  ينات متنوع يتمر
 .باشد  ميينوشتار

و هر گونـه رسـانه      1ار مجزا كتاب  كتاب فاقد   كه اين   ك يي از آنجا  : درون مايه  محتوي و  -2
زيرنويس دار دو زبانه، نرم     هاي     آموزشي از جمله نوار، سي دي، اساليد، فيلم        كمكآموزشي و   

 و  كباشد، آموزش دستور زبان و واژگان جديد هر درس حـالتي خـش              مي افزار آموزشي وغيره  
تـون   م ايـ المـه و    كتـاب در غالـب م     كمتـون    ، شد گفتهتر    شيپه  ك همان طور .ننده دارند كخسته  

تاب فاقد هر گونـه مـتن حقيقـي از جملـه     كاين .پردازند  ميه به عنوان درسكباشد،   مي يگريد
 انآموز  زبانرا در   اي    ه و خالقان  يعاطفهاي    يزهطرح آن در آموزش زبان، انگ     ه  كمتن ادبي است،    

تـاب در ارتبـاط بـا زنـدگي         كمباحث و موضوعات ايـن       .دآور  مي به وجود يادگيري زبان    براي
  زبـان ي آلمـان  ين متون افراد  يد، افراد حاضردر ا   يآ  مي تاب بر كه از متن    كآنگونه   است و  شهري

 يآلمـان هـايي      اسـم  يه همگـ  كـ هـا     ابـان يو خ ها    ن شهر يبا توجه به اسم افراد و همچن      . باشند مي
 روزمرهـدر آلمـان و بـه طـور      يتاب به زندگ  كن  يه متون ا  كشود    مي جادين تصور ا  يباشند، ا  مي

چ يتاب به ه  كه موضوعات   كحال آن . ر هستند ي زبانان با آن درگ    يه آلمان كپردازد    مي ي مسائل يلك
تنهـا   .پردازنـد   نمـي ي و فرهنگـ يياي مانند مباحث جغرافيعنوان به موارد نامبرده و مباحث مهم  

 ياريبسي  هبه دغدغ (Schule als Nebenjob) "يار جانبكمدرسه به عنوان " با عنوان 3درس 
ن يبـد . ننـد ك  مـي  اركـ شتربعد از مدرسه    ي داشتن پول ب   يه برا كپردازد، يم يان آلمان آموز  دانشاز  
مطلب يا موضوعي در رابطه با زندگي روزمره، جغرافيا، اقتصاد، سياسـت،             تابكن  يب در ا  يترت

__________________________________________________________________ 
ه بخـش دوم آن شـامل    كـ  منتشر شـده،     "2/213 -تاب تمرين براي فراگيران زبان آلماني       ك"تابي تحت عنوان    ك. 1

ـ  كد  ي درس جد  8مختلف بر اساس    هاي    نات دستور زبان و تست    يتمر  90 چـاپ  3/318د كـ  يش دانـشگاه يتاب پ
  .باشد مي
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 شورهاي آلماني زبان به چشم    كن و ساير  ادبيات، تاريخ، هنر، فرهنگ و آداب و رسوم مردم آلما         
 . خورد نمي

دانش مربوط به فرهنگ و جامعه مـردم        ل  كتاب به طور    كدر اين    :ين فرهنگ يمباحث ب  -3
شورها و ايـران  كـ فرهنگي موجود ميان ايـن  هاي    و تفاوت  زبان   ي آلمان يشورهاك ير و سا  آلمان

 به عنوان مثـال در      -تباط بين فرهنگي  به ار اي    هاز سويي ديگر هيچ اشار    .ناديده گرفته شده است   
 نشده است وهيچ گونه مطلبي به منظـور توضـيح   -الماتي ميان آلماني زبانان و ايرانيان   كغالب م 

و بحث و    ها نشان دادن برداشت هايمتفاوت از مفاهيم، ميان فرهنگ        اصول و مباني آن از طريق     
 .شود  نميفرهنگي مشاهدههاي  بررسي سوء تفاهم

  
  1ه س شماركع

ح يچ گونه توض  يس را بدون ه   يش و سو  يشور آلمان، اتر  كتاب نقشه سه    ك يدر ابتدا 
ن نقـشه   يـ به ا اي    هز اشار يتاب معلم ن  كدر  ). 1س شماره   كع( ه شده است  ي ارا يريو تفس 

نظـر بـه   . ن نقـشه شـود  ي وارد مباحث مربوط به ا   ييه مدرس با چه محتوا    كنشده است   
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 باشند و در صورت عدم      ي پشتوانه متن  ي دارا يوزشآمهاي    تابكدر  ها    سكه ع يه ارا كنيا
 يور داراك، نقـشه مـذ  )38گ،يـ ونك(  نخواهـد بـود  ي بار آموزشيوجود متن مرتبط دارا   

 قابل  ين نقشه در مباحث آموزش    يجه وجود ا  يدر نت ). 35نر،  ينو(ست  ي ن يپشتوانه آموزش 
ه شـده   يـ راان ا آمـوز   دانـش  ييايـ ن نقشه جهت اطالعات جغراف    ي اگر ا  يحت. ستيدفاع ن 

  . باشدي پشتوانه آموزشيت شده و داراين اطالعات هدايه ايد ارايباشد، با
 درس مـستقل بـه   يـك توانـستند در    مـي تـاب كن يـ ننـدگان ا كن ين مورد تدو  يدر ا 

 ي، شـهر  يتي، جمع ييايات مهم جغراف  ك زبان بپردازند و به ن     ي آلمان يشورهاك يايجغراف
  ).37د، يها( است ين فرهنگي مباحث به الزمه ورود بهكنند، ك اشاره يو فرهنگ

شورآلمان كـ  و اطالعات مربوط بـه       يتوان آنرا مرتبط با مباحث فرهنگ       مي هك ييجا
  اشـاره يني چي دانشجويكه به ك) 2س شماره كع( تاب استكن  يا 79دانست، صفحه   

  .ل در آلمان اقامت داردي تحصيه براكند ك مي

  
  2س شماره كع
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  :ر استي موارد زيانتخاب شده است داراه بصورت نمونه كن صفحه يا
.  از آلمـان هـستند  يمربوط به چـه شـهر  ها  سكه ع كست  يمشخص ن ) الف

ار نـامفهوم و از  يه بسك 1"س از آلمانكچند ع"ه اشاره شده است     كاي    هتكتنها ن 
 يـك   و    2دانيـ  م يـك س بـاال بـه      كـ در دو ع  . ستيـ  قابل دفاع ن   يلحاظ آموزش 

 مربوط به   يدان و شهردار  ين م يست ا يشخص ن ه م كشود    مي   اشاره    3يشهردار
در .  زبـان باشـند    ير آلمـان  يـ شور غ كـ توانند متعلق به      مي هكشوند، چرا     مي جاك
دان نـدارد و    يـ  از م  يچ گونـه اثـر    ينـد هـ   ك  مي "داني م يك"ه اشاره به    ك يسكع
. نـد ك  نمي جادي را ا  ي شهردار يك از   ي تصور "ي شهردار يك" با عبارت    يسكع

در . نـد كجـاد  يتوانـد ا   نمـي  رايچگونه بحث فرهنگـ   يهها   سكن ع يلذا وجود ا  
نـه  يش زميد و پي بخشيروح آموزشها  سكن عير محل،  به اكتوان با ذ    مي نجايا

  . ردكجاد ي را ايمباحث فرهنگ
اي   هچ اشـار  يار مبهم و در متن درس ه      ي بس 4" اتوبان يك"س مربوط به  كا ع ي
  . شود  نميبه آن

ه در آلمـان    كـ نـد   ك  مـي   اشـاره  ينـ يچ ي دانـشجو  يكن درس به    يدر ا ) ب
ه شـده   ي ارا يرانيان ا آموز  دانش يتاب برا كن  يه ا كنيبا توجه به ا   . ندك  مي ليتحص

 كمـ كشد تا بتوان به       مي  اشاره يراني ا ي دانشجو يكرفت تا به      مي است، انتظار 
ـ   ميجاديا انآموز دانشه در ذهن    ك ير منسجم يتصو  ين فرهنگـ يشود به بحث ب

ن داشـته   ي در مـورد چـ     يه تـصور  كـ رود    نمي ان انتظار آموز  انشداز  . ردكاشاره  
  .ردك را باز ين فرهنگيه بتوان مباحث بكباشند 
 در ي در آلمان و زندگين زندگي ب يني چ يه از زبان دانشجو   كاي    هسيمقا) ج

جـاد  يا"شور  مقـصد و      كـ  ي بـرا  "تيجـاد جـذاب   يا"نـه سـاز     يشود، زم   مي نيچ
در . ستيـ  قابـل دفـاع ن     ين فرهنگ ي مباحث ب  ه در كشور مبدا است    ك از   "انزجار

 Die Deutschen sind eben sehr korrekt” مثـل  يتوان به جمالتـ   مينجايا

und organisiert.“) ا يـ و .)  شـده هـستند  يق و سـازمانده ي دقيليخها  يآلمان
__________________________________________________________________ 

1. Einige Bilder aus Deutschland 
2. Ein Platz 

3. Ein Rathaus 

4. Eine Autobahn 
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„Die Chinesen sind eher chaotisch.“)اشـاره  .)شترنامنظم هستنديبها  ينيچ
ـ  يـ  اگـر ا   يحت.  مخرب هستند  ي بعد آموزش  ي و دارا  يار نسب يه بس كرد  ك ش ين پ

 را  ين تـصورذهن  ين متن نخواسته ا   يسنده محترما يه نو كم  يريفرض را درنظر بگ   
اورد، با توجـه    ي را بوجود ب   " در آلمان  ي و زندگ  "راني در ا  يزندگ"سه  ي مقا يبرا
ن تـصور  يـ ن ندارنـد، ا ي در چـ ي در مـورد زنـدگ  يان تصورآموز دانشه  كنيبه ا 
 اسـت   يامال برداشت شخص  كن جمالت   يا. شود  مي جاديات ا يسه با واقع  يمقادر

.  مطـرح گـردد  يتـاب آموزشـ  ك يـك ار حـساس مثـل     ي بس ي جا يكد در   يو نبا 
ـ   يجـاد تـصور منطقـ     يا"د با شرط    ي با ين فرهنگ يمباحث ب   از دو   " طـرف  ي و ب

  ). 95ولفارت، -درياشنا( ه شونديشور اراك
شـود،    مـي   محـسوب  79مه متن صفحه    ه ادا كتاب  كن  يدر صفحه هشتاد ا   )د

شـود،    مـي    مطرح  ي و آلمان  ينيچي    ه دو جامع  ييموضوع تفاوت در عادت غذا    
 در يتـاب درسـ  كن بخـش از  يـ اما اگـر ا   . ن درس است  يات مثبت ا  كه جزو ن  ك

ـ ي جامعـه ا يينجا عادات غـذا   يه در ا  كمورد دو جامعه مبدا و مقصد بود،          و يران
 1ورگ روخـه  يـ (ردد  كـ جـاد   يشـد ا   ميري  ت   منظور است، تصور ملموس    يآلمان
155(   

ي تسلط بـر واژگـان و اصـطالحات ايـن     وران زبان خارجيشارتباط با گو  براي :واژگان -4
تاب از ميان واژگان فعـال زبـان آلمـاني انتخـاب            ك اين   واژگان. باشد  مي ار ناپذير كزبان امري ان  

ه قـبال گفتـه شـد،       كـ همـان طـور     . شـوند   مي ار برده كالمات روزمره به    كثرا در م  كه ا ك اند،  هشد
خـورد،    مـي تاب به چـشم كفهرست واژگاني بر اساس حروف الفبا از آلماني به فارسي در آخر          

تاب عنوان شـده اسـت،      كه براي اولين بار در      كه در آن در مقابل هر واژه و عبارت، محلي را            ك
شـند، مربـوط بـه      با  مـي  ه در فهرست واژگان قابـل رويـت       كاطالعات ديگري   . نيمك  مي مشاهده

تعداد واژگان و عبارات جديـد در هـر درس          . باشد  مي ل جمع آنان  كحرف تعريف اسامي و ش    
براي پرداختن به واژگان جديد در هـر درس     ) مانند متون اول هر درس    (محل ثابتي . متغير است 

ر كـ از واژگـان جديـد اولـين بـار در تمرينـات ذ            اي    هدر نظر گرفته نشده و تعداد قابل مالحظـ        
رار كـ ارگيري واژگـان جديـد درس مربوطـه و ت   كـ ه تمرين محلي براي بـه    ك در حالي    اند،  هشد

ه كـ  اي،  ه ويژ ناتيتاب تمر ك نيگذشته از اين، ا   . باشد  مي واژگان آموخته شده در دروس پيشين     
__________________________________________________________________ 

1. Jörg Roche 
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مناسب و يا به طـرز اسـتفاده   هاي    يادگيري، حفظ و استفاده از واژگان در موقعيت       هاي    به روش 
 . اختصاص يافته باشند، نداردلغتگ صحيح از فرهن

ي   ه نحـو  يآموزش زبان خـارج   هاي    تابكل  يمهم در تحل  هاي     از جنبه  يكي: زباندستور -5
تـاب در قالـب     كمباحث دسـتور زبـان ايـن         .باشد  مي تبكن  ي در ا  يپرداختن به مباحث دستور   

يـسندگان  ه بـراي نو   كـ هـايي     ه زير قـسمت   كشوند، در حالي      مي  رنگ مشاهده  يجداولي نارنج 
در بـاالي هـر جـدول عنـوان     . شيده شـده اسـت  كي رنگ كتاب مهم بوده است، خطوطي مش   ك

ه معـادل فارسـي عنـاوين در    كـ مبحث دستوري مربوطه به آلماني درج گرديده است، در حالي        
هـاي    مثـال ي    هتاب بـه وسـيل    كآموزش دستور زبان در اين      . باشد  مي تاب موجود كنامه آخر    واژه

ثر كا.گيرد  مي  صورت اند،  ه متون درسي براي هر مبحث دستوري آورده شد        يناه بر مب  كمتعددي  
يد ايـن   كتاه به ك،  باشند  مي  آموزش دستور زبان، در قالب جمله      يار گرفته شده برا   كبه  هاي    مثال

در رونـد آمـوزش مباحـث    . نـد ك  ميي اشارهساختار جمالت در زبان آلمانتاب مبني بر انتقال    ك
  :آنان عبارتند ازترين  ه مهمكخورند،   ميبه چشم زياديهاي  استيكالت و كدستور زبان مش
ه در تمـام  كـ  ياتكـ  از نيكـي :  درسي دستور با مبحثمتن درس يهماهنگ عدم -

ـ  يخـورد، همـاهنگ     مي  به چشم  يتب آموزش زبان خارج   ك مـتن درس بـا مبحـث       ن  ي ب
حرف +فعل(ب  ك به ساخت افعال مر    6به عنوان مثال در درس      . باشد  مي  درس يدستور
نـد، تـا   ك كمكان آموز زبانتواند به   ميهك، )3س شماره  كع(پرداخته شده است    ) اضافه

  .يل دهنده اين گونه افعال را ازهم تمييز دهندكاجزاي تش
 را آمـاده    آمـوز   دانـش  اشاره شده اسـت و       يتاب به اين مبحث دستور    كدر فهرست   

اي  هه در متن محـاور  كن است   ياته قابل مالحظه اما     كن. ندك   مي  فوق يفهم موارد دستور  
ن افعال استفاده شـده،  ي با حرف اضافه خاص ا     يتكشتر از افعال حر   يب) 3س شماره   كع(

 اسـم  يشـود و از افعـال   اي نمي هن گونه افعال اشارين درس به اي ا ياما در قست دستور   
 درس بـا   يگر قسمت دسـتور   ي د يه در متن درس استفاده نشده و بعبارت       كشود    مي برده
 درس و قـسمت واژگـان و   ييته فلسفه ارتباط محتواكن نيا.  ندارد ي درس هماهنگ  متن

 در  يحتـ .  است يار منف ي بس ي تبعات آموزش  يه دارا كبرد    مي ر سوال يدا ز يدستور را شد  
 ز از قلم  ي ن يشود، لذا انسجام درس    ي نمي باني متن درس پشت   يز محتوا ينات ن يقسمت تمر 

  .افتد مي
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  3س شماره كع

نظـم و ترتيـب خاصـي در ارائـه مباحـث            :  و از هم گسيختگي مطالب     ندگيك پرا -
نـدگي  ك بـا پرا يل مشخصكخورد و در بسياري از موارد بدون ش        نمي دستوري به چشم  

 8 و   7،  4،  2 در دروس    يبه عنوان مثـال بحـث جمـالت فرعـ         . شويم  مي مطالب مواجه 
  .ستيز مد نظر ني ني خاصيت دستوريه موضوعكاند  هه شدياار

در برخـي از  : اربرد مباحـث دسـتوري  كـ يده گرفتن مراحل يادگيري و بـسامد   ناد -
 بطور مثـال  .اند همباحث دستوري در نظر گرفته نشداربرد كبسامد موارد درجه سختي و    

  پرداختـه كـي مك بـه افعـال      4شود و در درس      يه م ي ارا ي نقل ي مجهول ماض  3در درس   
 و هم بـسامد  ي از نظر درجه سخت همكيمكه مبحث افعال    كست،  ين در حال  يا. شود مي

  . رديگ  مي قراري نقليمجهول ماض  چونيتر دهيچيش از مبحث پياربرد پك
 يه مطالـب دسـتور    يـ امـل و ارا   ك نپرداختن به برخي مباحث دسـتوري بـه طـور            -

 تاب جلـب توجـه  كآنچه در رابطه با دستور زبان در اين :  درسيكرمرتبط با هم در  يغ
 و بررسـي سـطحي و    امـل ك بـه طـور      ي مهم  مباحث دستور  يخنپرداختن به بر  ند،  ك مي



 183 پرورش و آموزش وزارت آلماني زبان آموزش درسي هاي كتاب در "فرهنگي بين ارتباط توانش" پردازش ضرورت و اهميت

 درس  ي اصل يح بحث دستور  ي هر درس از توض    يدر قسمت دستور  . گذراي آنان است  
ا ي يكد در   يه با ك يدر صورت . ر چند مثال بسنده شده است     ك شده و فقط به ذ     يخوددار

ـ (رد  كـ  را قابـل هـضم       يدو جمله بحث دسـتور     مطالـب  ي   هيـ در مـورد ار   ). 27 كفون
ه ابتـدا مطلـب     كـ  نـام بـرد      3تـوان از درس       مي  درس يكرمرتبط با هم در     ي غ يدستور

ن دو  يه ا كه شده   ي ارا يقا بعد از آن جمالت مصدر     يه شده و دق   ي ارا ي نقل يمجهول ماض 
  .شوند  ميمطالب گسسته از هم محسوب

بعـد  ه  كه شد   ي ته ي در نوشتار زبان آلمان    يراتيي تغ يالدي م 1995در سال    :يسينو درست -6
 زبان  ي آلمان يشورهاك يز رسم ك مدارس، ادارات، مطبوعات و مرا     يازده ساله برا  ي دوره   يكاز  

تـاب  كن يـ رات نـه تنهـا در ا  ييـ ن تغيمتاسفانه ا. ه شدي اراي بصورت قانون  يالدي م 2006از سال   
بـا  . گر آموزش و پرورش درنظرگرفته نـشده اسـت    ي سطوح د  يدرسهاي    تابكه در   ك، بل يدرس
ن يـ گـر ا يو متـون د ) 3س شـماره  كع(تاب كن ي ا69 و 68 متن صفحه يل سطحيله و تح  يتجز

. ستنديـ بنـد ن يرات پاييـ ن تغيتاب به اكن ينندگان ا كن  يه تدو كد  يجه رس ين نت يتوان به ا    مي تابك
م نوشـته  ي بـصورت نوشـتار قـد   mußلمـه  كنوشتار ) 3س شماره كع (69بطور مثال در صفحه  

ن يـ تاب بـه وفـور ا     كن  يگر ا ين متن و متون د    يدر ا . شد  مي ه  نوشت  “muss„ يستيبا  مي هكشده  
 مربوط به سال    يرات نوشتار يي تغ يريه نشان دهنده عدم درنظرگ    كخورد    مي  بچشم يديلكته  كن

  .شود  ميتاب محسوبكن ي ايه نقطه ضعف اساسك است يالدي م2006
وف و  تـاب ناديـده گـرفتن مباحـث تلفـظ حـر           كي از نقاط ضعف بزرگ اين       كي :تلفظ -7

ور تاثير بسزايي   كمذهاي    يه است، زيراتسلط و مهارت در زمينه      كآواهاي زبان آلماني، آهنگ و ت     
هـاي    نبـود رسـانه   . گـذارد  مـي  بر ارتباط موفقيت آميز و بدون نقص با گويشوران زبان خارجي          

توانـد    مـي  لمات و آهنگ جمالت   كح  ي تلفظ صح  ي برا يآموزشهاي    تابك ي برا ي آموزش كمك
ان در  آمـوز   دانـش زه  يـ ه باعث عدم انگ   ك داشته باشد، بل   يريادگي در   يرير جبران ناپذ  ياثنه تنها ت  

 ).69نر ينو( بشود يريادگي
 تاب به نقـش مهارتهـاي چهارگانـه در آمـوزش زبـان،     كدر اين   :چهارگانههاي    مهارت -8

ا يـ وبه طور صريح اي  هدن، توجهي نشده وهيچ اشاريردن و شنك خواندن، نوشتن، صحبت   يعني
بـه   تابكعالوه بر اين، در اين . نشده استها   يادگيري اين مهارت   به فنون و راهبردهاي    ضمني

و هـا    جهت تقويت و پرورش اين مهـارت      يگريدي    هويژهاي    نيتمر  مطلب ك در ناتيتمر جز
 .خورد  نميمربوطه در زبان خارجي به چشم هاي خرده مهارت

ه كـ باشد،   مياي    هتاب به گون  ك ييحه آرا ساختار دروس و صف    :ير تصاو صفحه آرايي و   -9
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ن يوه تـدو يدر شـ . شـود   مـي ل مواجـه ك بـا مـش  ي مطالب درسـ يدن در خواندن و فهم    آموز  زبان
ان هـر  يد تا آغاز تا پايآ  مي هر صفحهيا شماره درس در باالي حال حاضر دن يآموزشهاي    تابك

 آمـوزش و  يلمـان گـر زبـان آ  ي ديآموزشـ هـاي   تـاب كتاب و كن يه در اكدرس مشخص باشد،   
 . ت نشده استيپرورش رعا

د مفهـوم   ي با يه هر رنگ  كست، چرا   ي ن ي بر اساس اصول آموزش    يتنوع رنگ  ييدر صفحه آرا  
ن يلپـ ك(  مـشابه داشـته باشـد   ك دريـك  يدن هر رنگي با با دآموز دانشه ك داشته باشد  يآموزش

 . داشته باشـد   يادگيريروند   بر   ي منف يرتواند تاث   مي ند و ك  مي  چشم را خسته   نواختيكي ينا ).19
 آموزش  كمكه به   ك است   ي و پنج سال   يه مدت س  ك زبان است    ينشناسا مسئله رو  يكته  كن ن يا

  ).36 كفون( زبان آمده است 
 .باشند  مي قرار گرفتن آنان در صفحه    ي    هي از موارد مهم در صفحه آرايي، تصاوير و نحو         كي

ستند و از يـ  نيتـاب واقعـ  كن  يـ اهاي    تيشود، شخص   مي  برداشت 3 تا   1هاي    سكهمانطور از ع  
 غالبـا در     را يافراد، نقشها و وقايع موجود در متون درس       ها    ياين نقاش . استفاده شده است   ينقاش
 افـراد  ي بـرا  ي آلمـان  ي از اسـام   يه در متون درس   ك يشند، در حال  ك  مي به تصوير ايراني  ي    هجامع

 ير نقاشـ يگرچـه اسـتفاده از تـصاو   .ديآ  مي به نظركار مضحيه بسكمربوطه استفاده شده است،     
مفهـوم  . ار حـساب شـده اسـتفاده شـود      ي بـس  يآموزشهاي    افتهيد بر اساس    يمرسوم است، اما با   

ه در صـورت عـدم      كند  ك  مي يرا تداع ها     بودن آن  يلي شده در آموزش تخ    ينقاشهاي    تيشخص
شود   مي  منجر ي حداقل يريادگيجه  ي گرفتن متون و در نت     ي خاص به عدم جد    ي روند يريارگكب
ي   هافـراد جامعـ    و   يدنيز د كر شهرها، مرا  ي همچون تصاو  يقير حق يه تصاو كاز آنجا   ). 54نر  ينو(

ن آمـوزش زبـان   يتـب نـو  كسازد، در   ميمقصد روبروي  هقت جامعي را با حق آموز  زبان،  خارجي
تنها تصاوير رنگي و    . صرف از تصاوير مصنوعي و نقاشي منسوخ شده است        ي    ه استفاد يخارج

ر يو سـه تـصو    2س شـماره    كـ ر موجود در ع   يشوند،  تصاو    مي تاب مشاهده كن  يه در ا  ك حقيقي
ر ير از تـصاو يـ بـه غ . باشـند   مـي  برخوردار يت نامطلوب يفكيه از   كباشند،    مي 8 در درس    كوچك

ات و جمـالت آموزنـده از قـرآن،         كـ  هـر درس بـا ن      ي در انتهـا   يگري د يقينامبرده تصاوير حق  
ه در صـورت    كشوند،    مي  مشاهده ي و فرهنگ  ي و علم  يني د مشهورهاي    تيسندگان و شخص  ينو

، ي دسـتور  يباني از لحـاظ پـشت     يه آموزشـ  يـ چگونـه توج  ي ه ي و دسـتور   يعدم ارتباط موضـوع   
ه از لحـاظ تحقـق   كـ تـه  كن نيـ ا). 85اسـت،  ك) (4س شـماره   كع( ندارند       ي و واژگان  يمفهوم
ا ي و ي موضوع درسيا ارتباط دهتوانست ب  مياستاي    هديار پسند كاري بس ينيو شعائر د  ها    آرمان

  . قابل دفاع باشدي از لحاظ آموزشيات دستوركن
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  4س شماره كع

 و  ين جمالت و عبارات را بر اساس موضوع مفهوم        يتاب ا كن  ينندگان محترم ا  كف  ياگر تال 
ار كـ  اري بـس ينـ يو شـعائر د هـا   ردند، مسلما از لحاظ تحقق آرمانك ي متون انتخاب ميا دستور ي

ه دارنـد، بـا توجـه بـه     ك يير با وجود ارزش واال  ين تصاو ي ا يدر صورت فعل  . استاي    هديپسند
  ).88است، ك(اند  هه شدي اراير آموزشي بدون تدبيتاب آموزشك يكات يضرور

 زندگي روزمـره در رابطه با  مستند  يقي و حقتاب، فقدان تصاوير    كي   الت عمده كاز جمله مش  
 ي، مناسـبتها ي و باسـتاني تـاريخ آثـار   طبيعت، ،گون گونا يشهرهاي،، اقتصاد ي سياس و اجتماعي، 

ه نقش بـه سـزايي در ايجـاد         كباشد،    مي شورهاي آلماني زبان  كĤلمان و ساير    ي و اجتماع  يفرهنگ
 .1نمايند  ميانگيزه براييادگيري ايفا

. شـوند   مـي تاب در هر درس اصوال به دو بخش تقسيم     كتمرينات   :تمرينات و آزمون   -10
 مشاهدهمبحث دستور زبان    بعد از متون درسي و بخش ديگر آن پس از            بخش از تمرينات     كي

ه سعي كباشند،   مي مفهومكنات دري تمراند،  هه بعد از متون درسي آورده شد      كتمريناتي  .شود مي
ي نيز، موارد دستوري آموخته شـده در  حث دستورابعد از مب  تمرينات  .  بهتر متون دارند   كبر در 

__________________________________________________________________ 
  .است) 1درس (شور آلمانكياز جغرافيايي  ه نقشيك رابطه ني در اتنها تصوير موجود. 1
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ا بـه  يالس مطرح شوند و كتوانند در     مي تاب معلم كه با توجه به     كگيرند،    مي هر درس را در بر    
ن ندارنـد و در نگـاه   يغالبا صـورت تمـر  ها  نين تمريا. ف منزل در نظر گرفته شونديلكعنوان ت 

 .تاب به آن بپردازدك ي معلم و موضوع دستوركمكتواند بدون   نميآموز دانشاول 
ايـن  . شود  ميه در پايان هر درس مشاهدهك  است،يتاهوكهاي  تاب، آزمونكات كاز ديگر ن  

تـاب  ك و طبـق     پردازنـد   مـي  به مباحث آموخته شده در هـر درس       اي    هنات دور يا تمر ي ها آزمون
الت كمـش تـاب  كدر تمرينـات  . ف منزل محسوب گردند  يلكتوانند به عنوان ت     مي سيروش تدر 

 :اشاره نمودتوان به موارد ذيل   مي آن جملهه ازكخورند،   ميبه چشماي  هعديد
پر ي،   ساختار ينات به تمر   بيشتر  برخوردارند و  يمك از تنوع    تابك يها ينتمر) الف

 محـدود  يا نـه يردن جمـالت نـاقص و سـواالت چهـار گز          كامل  كو   ي خال يردن جا ك
 .شوند مي

باشـند و    مـي  يا رهيـ  زنج ايـ دو نفره و     تاب به صورت انفرادي،   كثر تمرينات   كا) ب
تـاب  كت داشـته باشـند، در       كالس مشار كل  كه در آن    ك يناتيا تمر يو   تمرينات گروهي 

 .شود  نميديده
انگيـزه و خالقيـت در       ه موجـب ايجـاد    كـ  تاب تمرينـاتي  كو سرانجام در اين     ) پ

 تاب و فراتر از آنكاليف در چارچوب   كو ت ها    ان و ترغيب آنان به انجام پروژه      آموز  زبان
 . شود  نميگردد، مشاهده

 را  آموز  زبان يتوانش ارتباط توانند    نمي تابكبرده، تمرينات موجود در     با توجه به موارد نام      
  .يندنما يتتقو

الت و نـواقص ريـز و درشـت ديگـري از            كتاب داراي مـش   كعالوه بر موارد نام برده، اين       
بررسـي تـوانش    ه بـا توجـه بـه        كـ باشد،    مي و غيره  امالييهاي    جمله اشتباهات دستوري، غلط   

آنهـا صـرف   تر  الت و بررسي دقيقك، از پرداختن به اين مش  تابك اين   در” ارتباط بين فرهنگي  “
  .شود  مينظر

  جهينت
ه كر است   ي در قرن اخ   ي  الزمه و ضرورت جوامع انسان      ”ارتباط بين فرهنگي  “توانش  مسلما  

الزمـه  . طلبـد   مـي ن تـوانش يـ سب اك زبان تا زمان يريادگي را از زمان شروع    ياديزمان نسبتا ز  
 آمـوزش   ياساسـ هاي    هيه پا ك است   يچهارگانه زبان هاي    سب مهارت كسلما  ن توانش م  يسب ا ك

 در مدارس   يخارجهاي     زبان يآموزشهاي    تابكه  يت در ارا  يعدم جذاب .  است يخارجهاي    زبان
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ه انتظـار   كـ باعـث شـده اسـت       ها    تابكن  يه ا ي در ارا  ياالت اساس كشور بطور عام و وجود اش     ك
  . هم نرسديچهار گانه زبانهاي  ارتسب مهك به يحتها  تابكن ي از ايآموزش

 به فرهنگ جامعه مبـدا و جامعـه مقـصد الزمـه             ييه آشنا كدهد    مي ق انجام شده نشان   يتحق
گرچـه  ” ارتبـاط بـين فرهنگـي     “توانش   پردازان  هينظر.  است ”ارتباط بين فرهنگي  “توانش  جاد  يا

هـاي    زش زبـان   آمـو  يردند، اما بدون محققـان بـوم      كن توانش را مشخص     يا و چارچوب ا   يزوا
گـر را متاسـفانه   يملـل د هـاي   ا فرهنـگ ي با فرهنگ آلمان  و       ييآشنا. روند  مي راههي به ب  يخارج

 79مثال برگرفتـه شـده از صـفحه    . ستينگونه نيه اكنند  ك  مي ريتعبها    به اشاعه فرهنگ  ها    يبعض
وع جذاب  و آن هم از نيدال بر اشاعه فرهنگ آلمان ي زبان آلمان  يش دانشگاه ي پ يتاب آموزش ك

ارتبـاط بـين    “تـوانش   اگر. ستنديـ گانه متوجه آن ن   ينندگان اشاعه فرهنگ ب   كريه تعب كباشد،    مي آن
ه كـ شـود، چـرا       مـي  گانـه يجاد شود، خود باعث عدم اشاعه فرهنگ ب       يا انآموز  زباندر  ”فرهنگي

 ي بـه ثبـات فرهنگـ      يگانه بصورت علم  ي و ب  يسه فرهنگ خود  ين توانش با مقا   ي ا يشخص دارا 
  .رسد مي

ر شـده در  كـ ل ذ ي در مـدارس بـدال     يموزش زبان آلمـان   آهاي    تابكه  يه ارا كرسد   يبه نظر م  
ن يبد . هستندياساسهاي   ضعفيه از هرلحاظ داراك ندارد، چرا ي و منطقيه علميق، توجيتحق
 و  ين آمـوزش زبـان خـارج      ينـو هاي    هي نظر ي بر مبنا  يد آموزش يتب جد كف  ياز به تال  يب ن يترت

  .شود  ميدا  احساسي شد” باط بين فرهنگيارت“توانش انتقال 
 آموزش  ي زبان آلمان  يآموزشهاي    تابك يه مولفان اصل  كان سال است    يه سال كنيبا توجه به ا   

 آمـوزش و    يتـب درسـ   كن  ين تـدو  يران اقامت دارند، الزم است مـسئول      يو پرورش، خارج از ا    
 هـاي   و دانـشگاه هـا   تـاب ك نيـ ت مولفان اكبا مشارها  تابكن  ي ا يه علم ي ارا يپرورش راه را برا   

  .نندك همراه يه دهنده زبان آلمانيارا
ر شد، باعث شـده  كه ذك يالتكل مشي مدارس به دليزبان خارجهاي   السكعدم استقبال از    

 را  ياري بـس  يه آثـار منفـ    كاورند  ي ب ي رو يزبان خصوص هاي    ان به آموزشگاه  آموز  دانشه  كاست  
وزارت آموزش پـرورش  ). 82 زاده، يدوست(ند ك  ميان خانواده آنان و مدارس  آموز  دانشمتوجه  

 پاسـخ بدهـد و      يخـارج هاي     زبان يح و علم  يه صح ينه ارا ي در زم  يد به مطالبه مردم و رهبر     يبا
ه وزارت آمـوزش و  ك آن دارد يلذا جا . ردي در نظر گ   يخارجهاي    ه زبان ي در ارا  ي جد يبازنگر

  .ا به مدارس برگرداند، آنها ريخارجهاي   آموزش زبانيه علميپرورش با ارا
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