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Abstract
Der Fremdsprachenunterricht dient in den iranischen Schulen zum Kennenlernen einer 
fremden Sprache und Kultur, interkultureller Kommunikation und die Vorbeugung von 
Missverständnissen. In der vorliegenden Arbeit werden in Anlehnung der durchgeführten 
Untersuchung von iranischen Schulbüchern im Fach Deutsch einige Fragen im Bereich der 
interkulturellen Kompetenz thematisiert. Der mögliche Umgang mit den angesprochenen 
Problemen bilden den letzten Teil dieser Abhandlugn.
Schlüsselwörter: Interkulturelle Kompetenz, Fremdsprachenunterricht, Kommuniaktion, 
Missverständnisse   

چكيده
آموزش زبان خارجى در مدارس، به منظور آن است كه دانش آموزان با يك زبان و فرهنگ خارجى آشنا شوند و بتوانند ارتباطي صحيح به 
شكل مستقيم و غيرمستقيم با گويشوران آن زبان برقرار كنند؛ به گونه اي كه از ايجاد سوءتفاهم  هاى احتمالى پيش گيري شود. نوشته ي حاضر 
به بررسى كتاب  هاى آموزش زبان آلمانى دوره ي راهنمايى تحصيلي از منظر انتقال «مهارت بين فرهنگى» مى  پردازد و راهكارهايى را در اين 

خصوص ارائه مى  دهد. 
كليدواژه ها: مهارت بين فرهنگى، آموزش زبان خارجى، ارتباط، سوءتفاهم 
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مقدمه 
اوايل دهه ي 70 (قرن بيستم ميالدى) شرايطى ايجاد شد كه 
ترجمه  واژگان،  يعنى حفظ  سنتى،  به روش  زبان  آموزش 
جمالت و آموزش قواعد دستورى، ديگر پاسخ گوى نيازهاى 
به  دوم،  جهانى  جنگ  از  پس  جديد  شرايط  نبود.  جامعه 
نظر سياسى،  از  نزديك تر شدن كشورها  مهاجرت مردم و 
برقرارى  انجاميد.  يكديگر  به  فرهنگى  و  اقتصادى  نظامى، 
جهش  و  ارتباط جمعى  وسايل  رشد  گسترده،  ارتباطات 
زبان هاى  آموزش  و  يادگيرى  اهميت  ديجيتالى،  رسانه  هاى 

خارجى را به شكل جدى و بسيار گسترده نمايان ساخت. 
آلمان، بررسى  از جمله  اروپايى  از كشورهاى  در بسيارى 
شناخت  هدف  با  خارجى  زبان  آموزش  سنتى  روش  هاى 
قرار  كار  دستور  در  آن ها  كردن  برطرف  و  ضعف  نقاط 
 ، گرفت. در نهايت، نظريه پردازان آموزش زبان  هاى خارجى
زبان  دستور  آموزش  بر  كه  سنتى  شيوه  هاى  ناكارامدى  به 
در  تغيير  با  و  بردند  پى  داشت  تأكيد  واژگان  حفظ  و 
برنامه  ريزى  هاى درسى، بر اهميت توانايى برقرارى ارتباط 

زبان  آموزان با متكلمان زبان مقصد، تأكيد ورزيدند. 

ارتباط بين زبان و فرهنگ
براى روشن شدن مفهوم «مهارت بين فرهنگى»، الزم است 
ابتدا در مورد ارتباط بين زبان و فرهنگ، توضيحاتى ارائه 
شود. البته نحوه ي اين ارتباط، در علومى مانند زبان شناسى و 
ترجمه شناسى، مبحث بسيار گسترده  اى را به خود اختصاص 
داده است. با توجه به گستردگى موضوع، در نوشته ي حاضر 
تنها بخش كوچكى از اين مبحث كه در ارتباط با موضوع 
اين مقاله است، مورد بحث قرار مى  گيرد. تعاريفى كه براى 
واژه ي «فرهنگ» ارائه شده اند، از نظريه  هاى  متفاوتى نشئت 
فرد،  هر  براى  واژه  ها  سنجش  و  مقياس  مالك  مى گيرند. 

زمينه ي فرهنگى آن فرد است. 
واژه ي «فرهنگ» امروزه عالوه بر اين كه در علوم متفاوت 
و به شكل تخصصى مورد استفاده قرار مى  گيرد، در زندگى 
روزمره نيز به كار گرفته مى  شود. در واقع، واژه ي «فرهنگ» 
واژه  اى است با تعابير بسيار گسترده و بدون مرزهاى مشخص 
كه در تمامى زواياى زندگى اجتماعى و علمى انسان مورد 
و  صاحب نظران  از  كثيرى  عده ي  مى  گيرد.  قرار  استفاده 
 ، نويسندگان به تعريف و مرزبندى «فرهنگ» اهتمام ورزيده  اند
اما از آن جا كه موضوع اين مقاله بررسى تعاريف گوناگون 
«فرهنگ» نيست، لذا به يكى از متداول  ترين تعاريف كه در 

 ، حوزه ي آموزش زبان خارجى مورد استفاده قرار مى  گيرد
بسنده مى  كنيم: « فرهنگ مجموعه  اى از تفاوت  هاى بارز و 
اتفاقات در زندگى روزمره در خانواده هايى از قشر متوسط 
تا ضعيف اجتماعى است كه در محيطى به دور از تنش و در 
فرصت  هاى متفاوت رخ مى دهد؛ در كنار جغرافيا و تاريخ 

  .[Byram, 1989: 20] «سرزمين مورد مطالعه
دانست.  يكديگر  از  جدا  نمى  توان  را  «زبان»  و  «فرهنگ» 
كاربرد  آن  در  زبان  كه  فرهنگى  با  آشنايى  بدون  يادگيرى، 
دارد، به معنى عدم موفقيت در استفاده از آن است. تعارفات، 
رعايت احترام، توجه به مسائل دينى و نظاير آن، همگى ريشه 

در فرهنگ جامعه دارند و نمى  توان آن ها را ناديده گرفت.
هومبولت1 معتقد است كه افراد در سايه ي زبان مادرى خود 
مى  انديشند و در جايى مى  گويد: «زبان زاييده ي روح اقوام 
است» و نمى  توان انديشه و به عبارتى «فرهنگ» يك جامعه 
نظريات   .[Storge, 1998: 27] كرد.  جدا  آنان  زبان  از  را 
ژان  و  ويگاتسكى 2  لئو  از  خصوص  اين  در  نيز  ديگرى 
پل سارتر3 وجود دارد كه معتقد هستند، زبان و انديشه ي 
متكلم، دو جزء الينفك هستند و در ارتباط تنگاتنگ قرار 
دارند. نمى  توان به زبان و متكلم به عنوان دو جزء جدا از 
هم مانند فاعل و مفعول نگريست. هم چنين، مارتين لوتر4 
و فرانسيس بيكن5 به يگانگى زبان و انديشه معتقد هستند 

 .[Roche, 2001: 11-12]

«مهارت بين فرهنگى» در آموزش زبان
با توجه به بحث ارتباط زبان و فرهنگ و با اين فرض كه 
با ترجمه ي لغت به لغت جمالت و رعايت قواعد دستورى 
زبان خارجى، امكان انتقال پيام وجود داشته باشد، بايد ديد 
متوجه خواهد  كامل  به طور  را  متكلم  منظور  آيا مخاطب، 
انتقال پيام از يك زبان به زبان ديگر و برقرارى  شد. اگر 
ارتباط با گويشوران يك زبان خارجى با استفاده از روش 
ا  ب مى  توانستند  فراگيرندگان  آن گاه  بود،  امكان  پذير  فوق 
استفاده از كتاب دستور زبان و لغت  نامه  هاى دو زبانه، زبان 
خارجى مورد نظر را به راحتى فرا گيرند و ديگر به برگزارى 
دوره  هاى آموزشى متنوع و تأليف منابع گوناگون و وسايل 

كمك آموزشى و غيره نيازي نبود. 
وجود  مى  سازد،  مشكل  را  كالمى  ارتباط  برقرارى  آن چه 
تفاوت  هاى فرهنگى و تعابير و برداشت  هاى متفاوت بين 
ز  متكلم و مخاطب است؛ به نحوى كه هرچه فرهنگ  ها ا
يكديگر دورتر و متفاوت  تر باشند، مشكل ارتباطى نيز بيشتر 
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خواهد بود. براي مثال، نحوه ي مورد خطاب قرار دادن افراد 
با توجه به سن، جايگاه اجتماعى، رابطه ي ميان متكلم و 
مخاطب، مناسبت  هاى گوناگون و... در هر فرهنگ، متفاوت 
است. بي توجهي به ظرافت  ها و تفاوت  هاى فرهنگى، باعث 
ايجاد سوءتفاهم خواهد شد و انتقال پيام را با مشكل مواجه 

خواهد ساخت.
سوين8،  ساويگنون7،  هايمز6،  دل  مانند  افرادى  نظرات   
«توانش  عناوين   با  كه  اشتيراشتورفر11  گرينگ10،  كنيل9، 
 ، مى  شوند شناخته  فرهنگى»13  بين  «مهارت  و  ارتباطى»12 
در علم آموزش زبان، تحولى اساسى به وجود آوردند. بر 
اين اساس، تسلط كامل بر يك زبان خارجى چيزى فراتر 
و  است  زبان  يك  واژگان  و  دستورى  قواعد  يادگيرى  از 
زبان آموز بايد بداند چگونه متكلمان يك زبان از آن استفاده 

مى كنند. [دوستى زاده، 1387: 69].
هم چنين، مى توان به نظرات كناپـ  پوتهوف14، پيتر دوى15 
و برند ديتريش مولر16، درخصوص «مهارت بين فرهنگى» 
در فهم و كاربرد زبان خارجى اشاره كرد. در نظرات افراد ياد 
شده، آن چه بيش از همه مشهود است، تأكيد آنان بر آشنايى 
زبان آموزان با «مهارت بين فرهنگى» است كه نه تنها مانع بروز 
ن  سوءتفاهم   در ارتباطات كالمى مى شود، بلكه به زبان  آموزا
مى  آموزد، نظرات مخالف و متفاوت را تحمل كنند و توانايى 
و  گفت وگو با ساير تمدن  ها و ملل و آشنايى با ساير فرهنگ  ها 

.[Volkmann, 2002: 16-17] سنن را به دست آورند
آن چه ضرورت آشنايى با فرهنگ و جامعه را در كنار آموزش 
زبان خارجى مورد تأكيد قرار مى  دهد، تشكيل جوامع چند 
مليتى، گسترش سريع ارتباطات و افزايش تعامالت بين المللى 
ى  است. امروزه به عقيده ي متخصصان، زبان صرفاً نظام بسته  ا
از قواعد دستورى و مجموعه ي واژگان نيست و صرف نظر از 
ساخت  هاى نحوى و واژگان، بازتاب تفكرات، آداب و رسوم 
و به طور كلى فرهنگ خاص يك جامعه ي زبانى نيز هست. 
به عبارت ديگر، زبان هر ملتى، مجموعه  اى از واژگان و قواعد 
دستورى خاص آن زبان در بستر فرهنگى همان زبان است 

[حقانى، 1384: 112].  
«مهارت بين فرهنگى» در آموزش زبان خارجى به طور كلى 
به معناى توانايى و مهارت يافتن زبان  آموزان در تشخيص 
يافتن  بيگانه و  تفاوت  هاى فرهنگ خودى و  از  آگاهى  و 
ى  مناسب  ترين رفتار و گفتار در مواجهه با تفاوت  هاى فرهنگ
ى  برداشت  ها يا  و  سوءتفاهم  بروز  از  مانع  كه  نحوى  به 
ناخواسته از سوى مخاطبان شود مى  باشد. آشنايى با «زبان 

خارجى» و «فرهنگ و جامعه» دو ركن اساسى «مهارت بين 
تاريخ،  ادبيات،  زبان،  با  آشنايى  و شامل  فرهنگى» هستند 
رفتارهاى اجتماعى، ساختار سياسى، قوانين حقوقى، اديان و 
مذاهب، اقليت  ها، جغرافيا و تقسيم بندى كشورى مى  گردد. 
(فولكمن، 15ـ12) زبان  آموزان عالوه بر آشنايى با دستور 
زبان، واژگان و قواعد جمله سازى با مبانى فوق نيز مأنوس 
مى گردند و در برقرارى ارتباط با گويشوران زبان مقصد، 

كمتر دچار سوءتفاهم مى  شوند.                   

آموزش زبان آلمانى در دوره ي راهنمايى تحصيلي
در  آلمانى  زبان  آموزش  درخصوص  حاضر  پژوهش  در 
دوره ي راهنمايى در مدارس ايران، كتاب  هاى آموزش زبان 
آلمانى از نقطه نظر چگونگى انتقال «مهارت بين فرهنگى» 

مورد بررسى قرار گرفت.
آموزش زبان خارجى در مدارس ايران، شامل آموزش زبان 
مدارس،  اغلب  در  البته  است.  آلمانى  و  فرانسه  انگليسى، 
ناچيزى  بسيار  درصد  و  مى  شود  ارائه  انگليسى  زبان  تنها 
فرانسه  و  آلمانى  زبان  هاى  فراگيرى  به  دانش    آموزان،  از 
نظام  در  آلمانى  زبان  آموزش  سابقه ي  مى  پردازند. 
 . آموزش وپرورش ايران به قبل از جنگ جهانى دوم برمى  گردد
ى  فن هنرستان  هاى  در  آلمانى  زبان  آموزش  زمان،  آن  در 
متداول بود. پس از پيروزى انقالب اسالمى، تدريس زبان 
آلمانى با هدف ايجاد تغيير در سياست آموزش تك زبانى در 
مدارس ايران از سال 1362 در دوره ي راهنمايى و با كمك 
ى  برنامه  ريز و  پژوهش  «سازمان  جديدالتأليف  كتاب  هاى 
آموزشى» وزارت آموزش وپرورش مجدداً از سرگرفته شد. 
در حال حاضر نيز، آموزش زبان آلمانى در برخى از مدارس 
كشور به وسيله ي كتاب هاي يادشده صورت مى    پذيرد [گروه 

برنامه ريزي درسى زبان آلمانى، 1381: 3].

آن چه برقرارى ارتباط كالمى را 
مشكل مى  سازد، وجود تفاوت  هاى 
فرهنگى و تعابير و برداشت  هاى 

متفاوت بين متكلم و مخاطب است؛ به 
نحوى كه هرچه فرهنگ  ها از يكديگر 

دورتر و متفاوت  تر باشند، مشكل 
ارتباطى نيز بيشتر خواهد بود
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انتقال «مهارت بين فرهنگى»  بررسى چگونگى آموزش و 
به دانش  آموزان، از طريق تجزيه و تحليل كتاب  هاى يادشده 
انجام شد. در «برنامه ي توسعه ي آموزش زبان، سال 1381» 
سازمان  درسى»  كتب  تأليف  و  برنامه  ريزى  «دفتر  در  كه 
پژوهش و برنامه  ريزى آموزشى تهيه شده است، ضرورت 
 ، سياسى بخش  هاى  در  را  ملل  ساير  با  ارتباط  برقرارى 
اجتماعى و اقتصادى، به منظور كارامدى و موفقيت بيشتر در 
عرصه ي جهانى شدن، مورد تأكيد قرار مى  گيرد و تسلط بر 
زبان  هاى خارجى و مهارت  هاى فناورى اطالعات به عنوان 
كليد برقرارى اين ارتباط، معرفى مى  شود. از اين رو،  وزارت 
(انگليسى،  زبان  هاى خارجى  آموزش  به  آموزش وپرورش 

آلمانى و فرانسه) اهتمام ورزيده است [همان، ص 2]. 
جوهر  و  روح  انتقال  به  ملت  ها  عالقه مندى  هم چنين، 
ى  ارزش  هاى فرهنگى خود و آشنايى با فرهنگ  ها و انديشه  ها
گوناگون كه آموزش زبان خارجى از ضروريات آن است، و 
آشنايى زبان  آموزان با جنبه  هاى مثبت فرهنگ آلمان كه نظم 
و انضباط از جلوه  هاى بارز آن است، به منظور ايجاد ارتباط 
قرار  تأكيد  مورد  بروز سوءتفاهم،  از  صحيح و جلوگيرى 

گرفته است [همان، ص 2 و 5].
زبان  آموزش  ارزشى  حيطه ي  و  كلى  اهداف  برنامه،  اين 
خارجى را آشنايى با اديبان آن كشور، دست يابى به منابع 
علمى، فرهنگى و فناورى كشورهاى ديگر، درك لزوم و 
نياز به فراگيرى زبان  هاى خارجى براي راه يابى به دنيايى 
براي  ميان ملل مختلف  به گفت وگوى  نهادن  ارج  جديد، 
انتقال علوم، و تفاهم با هم نوعان خارجى عنوان كرده است 
[همان، ص 7]. با توجه به آن چه در «برنامه ي آموزش زبان 
آلمانى» در مدارس عنوان شد، توجه به انتقال «مهارت بين 
فرهنگى» به دانش آموزان، امرى بسيار ضرورى و يكى از 

اهداف آموزش زبان محسوب مي شود. 

بررسى كتاب  هاى آموزش زبان آلمانى دوره ي 
راهنمايى تحصيلي

خارجى،  زبان  آموزش  حوزه ي  گستردگى  به  توجه  با 
ش  آموز كتاب  هاى  بررسى  براي  گوناگونى  شيوه    نامه  هاى 
زبان از زواياى متفاوت وجود دارد؛ براي مثال، هوير، مولر 
و شرى، 1973؛ پيپو، 1975؛ رايزنر، 1978؛ فيالو، 1981؛ 
كولديك، 1981؛ برتولتى و دالت 1984؛ انگلس، 1977 و 
1979. البته معيارهاى بررسى كتاب  هاى آموزش زبان، نسبى 
و غالباً تك بعدى و وابسته به معلم، متعلم و منبع آموزشى 

هستند. با توجه به هدف اين مقاله كه بررسى انتقال «مهارت 
ش  بين فرهنگى» است، شيوه  نامه ي بررسى كتاب  هاى آموز
ى  زبان كروم، (1985: 105- 100) كه در بررسى مؤلفه  ها
فرهنگى كاربرد دارد و شيوه نامه ي كاست (1994: 42-88)، 
براى بررسى تصاوير موجود در منابع درسى، در نظر گرفته 
راهنمايى،  دوره ي  آلمانى  زبان  آموزش  كتاب  هاى  شدند. 
سه  شامل  آموزش وپرورش  وزارت  جديد  برنامه ي  طبق 

كتاب مجزاست: 
� آلمانى 1، كد 113، 64 صفحه، 1385.
� آلمانى 2، كد 129، 65 صفحه، 1383.
� آلمانى 3، كد 145، 82 صفحه، 1386.

زمان اختصاص  يافته به آموزش زبان در دوره ي راهنمايى 
جمعاً 10 ساعت در هفته است كه در سال اول دو ساعت 
و در سال هاى دوم و سوم چهار ساعت در هفته به آموزش 
دوره ي  طى  دانش آموزان  مى  شود.  پرداخته  آلمانى  زبان 
كتاب،  هر  مى  شوند.  آشنا  لغت   900 با  حدوداً  راهنمايى 
مباحث  نقاشى شده،  تصاوير  همراه  به  درسى  متن  شامل 

دستور زبان و تمرين  هاى مربوط به آن هاست. 
در  موجود  متون  فرهنگى،  مؤلفه  هاى  بررسى  منظور  به 
كتاب  هاى يادشده بر پايه ي سه محور برگزيده از شيوه  نامه ي 
به شرح زير، مورد  بررسى كتاب  هاى آموزش زبان كروم 

تحقيق قرار گرفت:
1. زندگى روزمره 

2. اطالعات جامعه شناسي عمومي
3. مناسبت  هاى ملى، فرهنگى و مذهبى 

نتايج حاصل از بررسى و مطالعه ي منابع آموزشى يادشده بر 
اساس پرسش  هاى فوق بدين قرار است:

� در كتاب  هاى آموزش زبان آلمانى دوره ي راهنمايى، از 
مسائل و موضوعات مربوط به زندگى شهرى يك خانواده ي 

آشنايى با «زبان خارجى» و «فرهنگ 
و جامعه» دو ركن اساسى «مهارت 

بين فرهنگى» هستند و شامل آشنايى 
با زبان، ادبيات، تاريخ، رفتارهاى 
اجتماعى، ساختار سياسى، قوانين 
حقوقى، اديان و مذاهب، اقليت  ها، 
جغرافيا و تقسيم بندى كشورى 

مى  گردد
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متن  تهيه ي  براى  تهران  در  جامعه  متوسط  قشر  از  ايرانى 
روزانه،  خريد  مانند  مواردى  است.  شده  استفاده  دروس 
مطرح  آن  نظاير  و  منزل  امور  فراغت،  اوقات  مدرسه، 
د  مى  شوند. تمامي وقايع در ايران و در شهر تهران رخ مى  دهن
و هيچ گونه اشاره  اى به زندگى روزمره ي مردم كشورهاى 

آلمانى زبان نمى  شود.  
� كتاب  هاى آموزشى با كد 113، 129و 145 فاقد هرگونه 
نقشه ي جغرافيايى مربوط به آلمان و يا كشورهاى آلمانى 
زندگى  كه  تصويرى  يا  عكس  هيچ گونه  و  هستند  زبان 
اجتماعى آن كشورها را به نمايش بگذارد، در اين كتاب ها 

مشاهده نمى شود.
� در كتاب  هاى يادشده، هيچ گونه مطلب يا موضوعى كه 
ن  دانش  آموزان را با آداب و رسوم مردم كشورهاى آلمانى  زبا
ى  آشنا كند، به چشم نمى  خورد. به مسائلى مانند مناسبت  ها
مذهبى يا اجتماعى، نحوه ي برگزارى مراسم سال نو، اعياد 
حتى  يا  فرهنگى  مسائل  است.  نشده  اشاره   ... و  مذهبى 
آلمان  و  ايران  كشور  دو  مردم  ميان  فرهنگى  تفاوت  هاى 
به طور كلى ناديده گرفته شده اند. حتى نام و نام خانوادگى 
فارسى  زبان  معمول  و  متداول  نام  هاى  ميان  از  نيز  افراد 

انتخاب شده اند.
بررسي دقيق و تحليل عميق فرهنگ هاي مبدأ و مقصد و 
گزينش موضوعات و محتوا مبتني بر اصول و اهداف برنامه ي 
درسي در هنگام تأليف كتاب هاي درسي زبان هاي خارجي 
فرهنگ  به  بي توجهي  زيرا  است.  مؤلفان  وظايف  ازجمله 
بومي و حذف  ارزش هاي  به  نكردن  توجه  معناي  به  مبدأ 
فرهنگ هاي مقصد به معناي سردرگمي زبان آموز در برقراري 
ارتباط با متكلمان زبان هاي خارجي و عدم درك مفاهيم پنهان 

و يا كنايي كلمات، جمالت و رفتارها خواهد بود.
آموزش زبان خارجى بايد فراتر از آموزش قواعد دستور 
زبان و انتقال ترجمه ي واژگان، زبان  آموزان را براى رويارويى 
مستقيم و غيرمستقيم با حقايق فرهنگى كشور مقصد آماده 
كند و توانايى درك تفاوت ها و شباهت  هاى فرهنگى را در 

وى به وجود آورد.  

تصاوير كتاب هاى آموزش زبان آلمانى دوره ي 
راهنمايى تحصيلي

خارجى  زبان  آموزش  كتاب  هاى  تصاوير  تعداد  امروزه 
يافته  افزايش چشم گيرى  با كتاب  هاى قديمى  در مقايسه 
از  هستند.  رنگين  تر  كتاب  هاى جديد  كلى،  به طور  است. 

منظرهاى گوناگون، داليل متفاوتى براى وجود تصوير در 
كتاب هاى آموزش زبان خارجى مطرح شده است. وجود 
تصوير در منابع آموزش زبان از نظر اشتورم داراى چند 

علت عمده است:
� آشنايى با مؤلفه  هاى فرهنگى؛

� ايجاد سهولت در انجام تمرين  هاى درسى؛
� كمك به فهم بهتر مطالب دستورى؛ 

� ساده كردن فرايند يادگيرى؛
.[Kast, 1994: 85] زيباسازى كتاب  هاى آموزشى �

 آ ن چه در مورد گزينش تصاوير اهميت دارد، مرتبط بودن 
تصاوير با مطالب و متون درسى از يك سو و رعايت معيارها 
و ارزش  هاى فرهنگى مخاطبين و تناسب تصاوير با سن و 

جنس زبان  آموزان از سوى ديگر است [همان، ص 86].
آلمانى  زبان  آموزش  كتاب  هاى  در  كه  تصاويرى  تعداد 
دوره ي راهنمايى به صورت نقاشى رنگى به چاپ رسيده، 
288 عدد است. در كتاب آلمانى سال اول دوره ي راهنمايى 
125، در كتاب سال دوم 112 و در كتاب سال سوم 51 
تصوير وجود دارد. تصاوير موجود در كتاب هاي آموزش 
زبان آلمانى دوره ي راهنمايى، افراد، نقش  ها و وقايع موجود 
در متون درسى را به تصوير كشيده  اند و ارتباط تنگاتنگى با 
متون درسى دارند. اين تصاوير، جنبه  هاى متفاوت جامعه ي 
ش  ميوه  فرو مثال،  براي  مى  گذارند.  نمايش  به  را  ايرانى 
سنتى  (بقالى)  خواربارفروشى  سنگكى،  نانوايى  دوره  گرد، 

ايرانى، تاكسى  هاى ايرانى و غيره. 

راهكارهايى جهت انتقال «مهارت بين فرهنگى» 
آلمانى  زبان  آموزش  كتاب  هاى  بررسى  نتايج  به  توجه  با 
راهكار  چند  كروم،  شيوه  نامه ي  منظر  از  راهنمايى  دوره ي 
اساسى براي بهبود وضعيت انتقال «مهارت بين فرهنگى» در 

 : كتاب هاي ياد شده پيشنهاد مى  شود
� معرفى خانواده  هاى آلمانى و ايرانى و مقايسه ي زندگى 
روزمره اين دو با يكديگر، ساختار خانوادگى، نقش اعضاى 
خانواده، ارتباط اعضا با يكديگر، نحوه ي خطاب قرار دادن 
يكديگر، اوقات فراغت و مشغله ي اعضا، آشپزى و غذاهاى 
ملى، چگونگى برقرارى ارتباط با بستگان و ايجاد زمينه ي 
ى  برا شباهت  ها  و  تفاوت  ها  درخصوص  بحث  و  مقايسه 
زبان  آموزان، به نحوى كه زبان  آموز از فرهنگ خانواده ي ايرانى 
خودى آگاه  تر شود و با ساختار و شرايط حاكم بر خانواده ي 
آلمانى آشنايى پيدا كند و توانايى درك و رويارويى با مسائل، 
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و حل مستقل سوءتفاهم  هاى احتمالى را به دست آورد.
� ارائه ي اطالعات در مورد شرايط جغرافيايى، آداب و رسوم 
 ، محلى و سنت  ها در مناطق گوناگون كشور  هاى آلمانى  زبان
ى  آب وهوا، اسامى شهر  ها، رشته  كوه ها، درياها و رودخانه  ها
دام دارى،  كشاورزى،  جمعيت،  پراكندگى  نحوه ي  مهم، 
سياسى  ساختار  اقتصادى،  قطب  هاى  معرفى  و  باغ دارى 
معروف،  و  بزرگ  علمى  مراكز  و  دانشگاه  ها  فرهنگى،  و 
گويش  ها و گونه  هاى زبانى كه همگى ريشه در فرهنگ يك 
جامعه ي زبانى دارند، مى  تواند باعث ارتقاى دانش زبان آموز 
در مورد كشور زبان مقصد شود. بدين ترتيب، بافت فرهنگى 

و اجتماعى نيز مورد بررسى قرار مى  گيرد.
� چاپ تصاوير مستند از زواياى گوناگون زندگى اجتماعى، 
طبيعت،  گوناگون،  شهرهاى  اقتصادى،  سياسى،  فرهنگى، 
 ، جغرافيايى نقشه  هاى  اجتماعى،  و  فرهنگى  مناسبت  هاى 

مكان  هاى تاريخى و باستانى.
عالوه بر موارد فوق مى  توان با توجه به انعكاس ويژ  گى  هاى 
تهيه ي  براى  متون  اين  از  ادبى،  متون  در  جامعه  فرهنگى 
مواد آموزشى و تنظيم متن درس ها استفاده كرد. بدون شك 
استفاده از ادبيات كالسيك و مدرن، معرفى اديبان و اشاره 
ن  به تاريخ ادبيات نيز در ارتقاى دانش فرهنگى زبان  آموزا

مفيد خواهد بود.

نتيجه  گيرى
از  هدف  آموزش و پرورش،  وزارت  درسى  برنامه ي  در 
آموزش زبان آلمانى، برقرارى ارتباط با كشورهاى آلمانى 
به  ايرانى  فرهنگ  ارزش  هاى  جوهر  انتقال  هدف  با  زبان 
ن  دانش  آموزا آشنايى  و  آلمانى  فرهنگ  و  زبان  گويشوران 
ايرانى با زبان، فرهنگ و انديشه ي آلمانى عنوان شده است. 
اين امر بدون در نظر گرفتن «مهارت بين فرهنگى» تحقق 
 ، ديگر فرهنگ  هاى  با  ارتباط  برقرارى  نمى  پذيرد. 
از  بيگانه و جلوگيرى  و  فرهنگ خودى  مستلزم شناخت 
سوءتفاهم  هاى فرهنگى مى  باشد. در اين نوشته، كتاب  هاى 
آموزش زبان آلمانى دوره ي راهنمايى از منظر انتقال «مهارت 
بين فرهنگى» مورد بررسى قرار گرفته و راهكارهايى نيز 
بين  «مهارت  با  زبان آموزان  آشنايى  بهبود  درخصوص 
فرهنگى» ارائه شده است. از آن جا كه امكان انتقال «مهارت 
ميسر  دانش آموزان  براى  واقعى  محيط  در  فرهنگى»  بين 
و  نيست، اين امر بايد در كالس  هاى درس و با برنامه  ريزى 

مطالعه ي دقيق و جامع انجام گيرد. 

* Many thanks to the “Resea rch Center for Foreign 
Languages” (ReCellt) at the University of Tehran
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