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  مهارت پنجم
  

  نادر حقاني
  هاي خارجي دانشگاه تهران  زبانةاستاديار دانشكد

  
  ٢٣/٥/٨٤: تاريخ وصول

  ٩/٩/٨٤ :تاريخ تأييد نهايي
 

  چكيده
شود، غالباً در قالب چهـار   هاي اصلی، پايه و کالسيک نام برده مي ها با عناوين مهارت هاي زباني كه در ادبيات آموزش زبان از آن        مهارت

) بـين (هـاي ديگـري از قبيـل درک بـصری، شايـستگی       به تازگي مهارت. اند بندي شده شنيدن، صحبت كردن، خواندن و نوشتن دسته   مهارت  
ها با توجـه بـه    طرح اين مهارت. اند فرهنگی، تفکر انتقادی، مهارت ترجمه و دوزبانه بودن با عنوان مهارت پنجم در آموزش زبان مطرح شده 

افزودن مهارت پنجم الزاماً به معناي . آموزي است هاي كالسيك در زبان  ها، خود حاكي از عدم جامعيت مهارت    آن خاستگاه نظري و كاربردي   
در نوشـتة حاضـر   . هاي زباني نيست، بلكه توجه دادن به بعدي ضروري و مهم در راستاي تسلط كامل به يك زبـان اسـت        جايگزيني مهارت 

هاي مختلف، بعد فرهنگي اين مهارت و همچنين اهميت و ضـرورت آن در آمـوزش زبـان     دگاهضمن بررسي ترمينولوژي مهارت پنجم از دي 
  .گيرد مورد مداقه قرار مي

  
  .مهارت هاي چهارگانه، مهارت پنجم، مهارت فرهنگي، فرهنگ مقصد، بستر ارتباطي :های کليدی واژه
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  مقدمه
هـايي اسـت کـه تـاکنون در      ، بحث اصلي و فصل مشترک تمامي نظرات و شيوهآموز ها به زبان هاي چهارگانة زباني و نحوة انتقال آن       مهارت

هاي صورت گرفته در علوم مرتبط با آمـوزش زبـان از    رغم گذر زمان و پيشرفت ها علي اين مهارت. حوزة آموزش زبان خارجي مطرح شده است  
هاي مختلف آموزشي نسبت به زبان، جايگـاه و اهميـت    شيوهشناسي و همچنين تفاوت ديدگاه و نگرش         شناسي و جامعه   شناسي، روان  جمله زبان 

هـا نيـست و در    هاي چهارگانه در ادبيات آموزش زبان، حاکی از تقدم و تأخر ترتيبي آن         بندی عددی مهارت   درجه. اند خود را همچنان حفظ کرده    
های زبانی  که از مهارت هنگامی. مدرسه صورت گرفته استها در  آموزی طبيعی کودک و سير تکاملی آن    ها بر اساس روند زبان     بندي آن  واقع دسته 

ها عمـدتاً بـه صـورت شـنيدن،      آيد، ترتيب و توالی آن های اصلی، کالسيک، پايه و چهارگانه سخن به ميان می        با عناوين مختلف از جمله مهارت     
  .صحبت كردن، خواندن و نوشتن است
های محيطي، ارتباط  های نظری، مسايل گوناگون ديگری از قبيل ضرورت   رش بحث های آموزش زبان و گست     اگرچه همزمان با پيدايش شيوه    
شـد، ولـی در ادبيـات آمـوزش زبـان،       های چهارگانـه مطـرح مـی    شناسی زبان مقصد و غيره در مورد مهارت    فرهنگی، تعامل بين فرهنگی، جامعه    

ی، در متون تحقيقِی آموزش زبان، از مهارت جديدي با عنـوان كلـي   در آخرين دهة قرن گذشته ميالد . ترمينولوژي جديدی براي آن ابداع نگرديد     
شايستگی فرهنگي، بين فرهنگی، ارتبـاطی، ترجمـه، تفکـر،    /توانايي /مهارت پنجم تعاريف مختلفي چون مهارت    . مهارت پنجم سخن به ميان آمد     

دهـد و بـه     آن را از منظر فرهنگي مورد مداقه قـرار مـی  مقالة حاضر ضمن بررسي مفاهيم متنوع مهارت پنجم،     . شود را شامل مي  ... درک بصری و  
عالوه بر اين، نقش اينترنت و امكانات موجود در آن در تعميق و گسترش مهارت پـنجم مـورد      . پردازد اهميت و ضرورت آن در آموزش زبان مي       

  .گيرد بررسي بيشتر قرار مي
 

  بحث و بررسي
ها از ديـدگاه   اين مهارت. بندي نمود توان از زواياي مختلف دسته خواندن و نوشتن را مي   هاي چهارگانة زبانِي شنيدن، صحبت کردن،        مهارت

مهـارت  «شنيدن و صحبت کردن و از ديد کـنش دانـشجو بـه دو    » مهارت شفاهِي«خواندن و نوشتن و » مهارت کتبي«نحوة برقراري ارتباط به دو   
هـای زبـانی، ايـن     از منظـر تحليـل داده  . شـوند  شنيدن و خواندن تقسيم مـي » ا درکِیمهارت انفعالي ي«صحبت کردن و نوشتن و      » فعال يا توليدیِ  

ها و نحوة دريافت  صحبت کردن و نوشتن و از زاوية مسير حرکت داده » مهارت افزايشیِ «شنيدن و خواندن و     » مهارت پردازشیِ «بندی به دو     دسته
جايي در توزيع هر  به جا. باشند صحبت کردن و نوشتن قابل تقسيم مي» رت خروجِیمها«شنيدن و خواندن و     » مهارت ورودیِ «و ارسال پيام به دو      
هـای   های بررسـی شـيوه   يکی از راه. ها را به دنبال خواهد داشت ها، تغييرات اسمي در عناوين آن بندي ديگرگونة آن ها و دسته كدام از تک مهارت  

اسـتخراج، ارزيـابی و ارزشـيابی    . های اصـلی اسـت   تک مهارت ها بر تک   کيد آن أزان ت ها و پژوهش در مي      ديد شيوه  يةآموزش زبان، تحقيق در زاو    
های چهارگانه، بيانگر خاستگاه نظری و يا پايگاه عملی و  هاي آموزش زبان در ايجاد، گسترش و تعميق هرکدام از مهارت نگرش و توانمندی شيوه

  .باشد ها مي كارايي آن شيوه
و ) دانـش زبـاني  (آموز در زمينة واژگان و قواعد دستوري زبان خـارجي   قش خود در افزايش معلومات زبانهاي كالسيك به واسطة ن    مهارت

از اهميت زيادي در آموزش زبان ) توانش زباني(همچنين ايجاد توانايي در وي به منظور استفادة صحيح از اين معلومات در برقراري ارتباط زباني         
آمـوز در   مهـارت شـنيدن بـه زبـان    . کنـد  آموز ايجاد مي هاي متناسب و متفاوتی را در زبان ي زباني، تواناييها کسب هر يک از مهارت  . برخوردارند

را ايجـاد  ) خـارجي (کند، مهارت صحبت کردن توانايي انتقال منظور و مقصود به زبـان   تقويت حس شنوايي به منظور درک پيام گوينده کمک مي   
آموز را در انتقال پيام،  گردد و مهارت نوشتن، توانايي زبان   آموز در درک مطلب و استنباط پيام متن مي         نكند، مهارت خواندن موجب توانايي زبا      مي

  .در قالب نوشتار به دنبال دارد
ـ    » توانايي«و  » مهارت«،  »قابليت«شايان ذکر است، مفاهيم      بـه عقيـدة برخـي     . ناختي و آمـوزش زبـان يكـسان نيـستند         شزباني از ديدگاه زبان

دانش ذاتي و زيستي زبان، امكان فراگيري . باشد سان، هر انساني در بدو تولد، مجهز به امكاناتي تحت عنوان دانش ذاتي و زيستي زبان مي     شنا زبان
گيري يـاد » قابليـت «ها به طور بالقوه استعداد آموختن زبان و به عبارتي بهتر  توان گفت، انسان از اين رو مي. كند زبان مادري را در كودك ايجاد مي   

دانش ذاتي و زيستي زبان در تماس مداوم با محيط زباني اطراف و آموزش هدايت شده مـستقيم و غيرمـستقيم، بـه تـدريج شـكل          . زبان را دارند  
زبان خاص يعني زبـان محـيط طبيعـي و يـا آموزشـي      » مهارت«آيد و در پي آن، انسان   طوريكه قابليت بالقوه به صورت بالفعل درمي       پذيرد، به  مي
همچنين انسان قادر است با استفاده از دانش زباني خود كه واژگان و مجموعة محدودي از قواعد دستوري زبـان را           . كند راف خود را كسب مي    اط

توليدات كتبي و شفاهي به زباني خاص و اصطالحاً تسلط بـر  » توانايي«در اين حالت، انسان از . شماري را توليد نمايد    گيرد، جمالت بي   در بر مي  
  .مند شده است ن زبان بهرهآ
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هـاي چهارگانـة    اند، تمركز خود را عمدتاً بـر ايجـاد و تعميـق مهـارت     ها و نظراتي که تاکنون در حوزة آموزش زبان مطرح شده       اغلب شيوه 
ان و يـادگيري قواعـد   انـد، حفـظ كـردن واژگـ     ها قائل شده بندي و اولويتي كه براي مهارت      نظر از تقسيم   ها صرف  اين شيوه . اند كالسيك قرار داده  

تعبير مذکور كـه در واقـع حاصـل    . دانند آموز در تعامل با گويشوران جامعة زبان مقصد مي   دستوري را به معناي كسب دانش زباني و توانايي زبان         
كند که براي برقراري  ياي بسته از واژگان و قواعد دستوري تعريف م  شناسان قرن بيستم ميالدي نسبت به زبان است، زبان را مجموعه         نگرش زبان 

در حال حاضر و در پي تغيير نگـرش نـسبت بـه    ). ٦١٦، ص  ٢٠٠٢بوس مان،   . ک.ر(گيرد   ارتباط و انتقال منظور و مقصود مورد استفاده قرار مي         
وفق بـا گويـشوران   آموز در برقراري ارتباط كامل و م زبان، برخي از متخصصان آموزشي، کسب صرف دانش زباني را ديگر به معناي توانايي زبان            

هاي چهارگانه، لزوم كسب مهارت ديگري را نيز در فرآيند آموزش زبان مورد تأكيد قرار  دانند و به همين جهت عالوه بر مهارت زبان خارجي نمي  
هـاي   ن، حـوزه شود، بسته بـه عوامـل گونـاگون از جملـه نظـرات متخصـصا       نام برده مي» مهارت پنجم«اين مهارت كه از آن تحت عنوان    . اند داده

به عنوان مثال يانولويچين و كاوالياسكين، كاربرد صحيح و روان دو . گردد هاي مختلف آموزش زبان، موارد مختلفي را شامل مي جغرافيايي و شيوه  
 در آمـوزش زبـان   اند و بـر اهميـت آن   و يا چند زبان، بدون تأمل و آمادگي قبلي و به عبارتي ديگر ترجمة شفاهي همزمان را مهارت پنجم ناميده 

، ترجمة شفاهي يعني كاربرد زبـان  Gramerهمچنين نُواكُوا به نقل از گرامر ). ٢٠٠٢وب سايت مجلة انگليسي براي اهداف ويژه،       (اند   تأكيد كرده 
آموز و اعتماد به  ناي براي آمادگي زبا به عقيدة گرامر مهارت پنجم مقدمه. هاي مختلف را تحت عنوان مهارت پنجم معرفي نموده است در موقعيت

عالوه بر ترجمة شفاهي، ترجمة كتبي نيز از سـوي برخـي     ). ٢٣، ص   ٢٠٠٤(باشد   نفس بيشتر در وي جهت توليدات شفاهي به زبان خارجي مي          
قبيل در ادبيات آموزش زبان بعضي كشورها از ). ٦٠-٦٥، صص ١٩٩٩(متخصصان از جمله كريستيانه نُرد به عنوان مهارت پنجم تلقي شده است            

باشد،  ها همان ترجمة كتبي مي هاي چهارگانه، ضرورت مهارتي تكميلي تحت عنوان مهارت پنجم كه از نظر آن    چين و اسپانيا نيز عالوه بر مهارت      
  .مورد تأكيد قرار گرفته است

هاي  ي، مهارت شناختي زبان، مهارتبه عنوان مثال تفكر، دانش زبان. گيرد مهارت پنجم عالوه بر موارد فوق، تعاريف ديگري را نيز در بر مي         
هـاي آمـاري و در حـوزة     همچنين در حوزة اقتصاد، توانايي تجزيه و تحليـل داده . اند آوايي و درك بصري نيز تحت عنوان مهارت پنجم بيان شده     

هاي  ها و توانايي جم براي مهارتاطالق عنوان پن. فناوري اطالعات و ارتباطات، استفاده از اين فناوري تحت عنوان مهارت پنجم مطرح شده است     
در واقـع ترتيـب عـددي    . هـا بـر اسـاس اعـداد نيـست         بنـدي آن   هاي اول تا چهارم در آموزش زبان و اولويت         الذكر، به معناي وجود مهارت     فوق

هـاي   ري زبان، ابتدا به صحبتكه كودك در بدو فراگي به طوري. گردد آموز بر مي ها در ذهن كودك و زبان   هاي چهارگانه به مراحل ايجاد آن      مهارت
. آمـوزد  كند و در آخرين مراحل به ترتيب خواندن و نوشتن را مي   دهد، سپس به تدريج مهارت صحبت كردن را كسب مي          پيرامون خود گوش مي   

ترجمـه،     - دسـتور چنانكـه در شـيوة  . باشـد  همچنين اطالق عدد پنج به مهارت پنجم الزاماً به معناي كسب اين مهارت پس از مهارت نوشتن نمي        
هاي شنيدن و صحبت كـردن   به طوري كه اين مهارت در جايگاهي پيش از مهارت. باشد هاي شفاهي در اولويت مي   ترجمة كتبي نسبت به مهارت    

  .شود هايي از قبيل يادگيري مستقيم و يا ارتباطي، اصوالً مورد توجه واقع نمي حال آن كه ترجمة كتبي در شيوه. گيرد قرار مي
از ديدگاه نخست، ترجمه به عنوان روشي بـراي تكـرار مطالـب    . گيرد جمة كتبي در آموزش زبان از دو بعد مختلف مورد بررسي قرار مي         تر

در اين حالـت ترجمـه بـه طـور مـشخص ابـزاري در       . رود آموز به كار مي هاي زبان درسي، تمرين دانش زباني و همچنين ارزيابي معلم از آموخته 
به عنوان مثال معلم براي يادگيري بهتر حروف اضافه، متني را به زبان مبدأ كـه حـاوي مقولـة دسـتوري          . گردد  زبان تلقي مي   خدمت آموزش بهتر  

از منظري ديگر، ترجمه خود به عنوان يكي از اهداف آموزش زبان خارجي و چه       . دهد آموز قرار مي   باشد، جهت ترجمه در اختيار زبان      مذكور مي 
هـاي چهارگانـه در    گيرد كه در اين صورت بايد به عنوان يك مهـارت، همچـون سـاير مهـارت           صلي آن مورد توجه قرار مي     بسا به عنوان هدف ا    

هاي كتبي خواندن و نوشتن به عنـوان يكـي از    ترجمه كه در آن كسب توانايي ترجمه در كنار مهارت      -شيوة دستور . آموز ايجاد و تعميق يابد     زبان
  .باشد گردد، از جمله اين موارد مي اهداف آموزش زبان تلقي مي

المللي، ضرورت توجه بيشتر به مقوالت فرهنگي و تعامالت مستقيم و غيرمـستقيم   تشكيل جوامع چند مليتي و گسترش سريع ارتباطات بين      
ي را به عنوان امكـاني  در اين راستا متخصصان آموزش زبان نيز فرهنگ و روابط بين فرهنگ   . را در آموزش و پرورش همگاني الزامي ساخته است        

نتيجة اين امر ارائة نظراتي است كه در ادبيات آموزش زبان، با عنوان نظرات بين فرهنگي . اند هاي زباني مورد توجه قرار داده مؤثر در انتقال مهارت
نظـر از   ان نيـست و صـرف  اي متـشكل از قواعـد دسـتوري و مجموعـة واژگـ            امروزه به عقيدة متخصصان، زبان صرفاً نظام بـسته        . شود مطرح مي 

هـاي   اين ديدگاه به دهه. باشد ساختارهاي نحوي و واژگان، بازتاب تفکرات، آداب و رسوم و به طور کلي فرهنگ خاص يک جامعة زباني نيز مي        
ت، چنـان كـه بـه    آخر قرن اخير اختصاص ندارد و در آثار انديشمندان و متفكران قرون گذشته از جمله ويلهلم فون هومبولت نيز مطرح شده اس             

به عبارتي ديگر، زبان هر ). ٣٧٣، ص ١٣٧٠روبينز،  (»گفتار و سخن هر ملتي روح آن ملت است و روح آن ملت گفتار وسخن آن است«قول وي 
 اين رو کسب صرف دانش زباني، با از اين. اي متشکل از واژگان و قواعد دستوري خاص آن زبان در بستر فرهنگي همان زبان است ملتي مجموعه 
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شـود، شـرط    استدالل که بيان مقصود و فهم مطالب از طريق يادگيري مجموعة مشخصي از قواعد دستوري و واژگان يک زبان خارجي محقق مي     
ـ  بدين ترتيب آموزش زبان و به تعبيري انتقال و تعميق مهارت. گردد آموز با فرهنگ آن زبان تلقي نمي  كافي براي تعامل فعاالنة زبان     ه هاي چهارگان

در اين راستا در ادبيات آموزشي برخي كشورها از جمله آلمان و فرانسه، از فرهنگ . پذيرد زباني فرآيندي است كه در بستري فرهنگي صورت مي       
هـاي فرهنگـي الزم در    نقش اين مهارت در واقـع ايجـاد زمينـه     . و توانايي برقراري ارتباط بين فرهنگي به عنوان مهارت پنجم نام برده شده است             

توان گفت، مهارت پـنجم در   از اين منظر مي. باشد آموز و آمادگي ذهني وي جهت تعامل و برقراري ارتباط با فرهنگ و جامعة زبان بيگانه مي   زبان
  .باشد تعابير فوق، تكميل ابعاد فرهنگي چهار مهارت ديگر مي

ارتباطات بين فرهنگي به شكلي نامحسوس متأثر از روابط سياسي و اقتصادي و همچنين مراودات اجتماعي و فرهنگي اسـت كـه در طـول             
. ها نسبت به يكديگر شكل گرفته است از اين رهگذر، تصورات و ذهنيات گوناگوني در اذهان ملت. هاي مختلف برقرار بوده است تاريخ بين ملت 

و بزرگنمايي ) كاذب(هاي مذهبي به صورت مثبت و حتي تا مرز تحسين  هاي قومي و ديدگاه بر اساس نوع روابط تاريخي، ريشهاين تصورات گاه 
عالوه بر اين، عدم شناخت و اطالع كافي نسبت به فرهنگ يك ملت و استناد . كند طرف مقابل بروز مي) مورد بي(و گاه تا حد خصومت و تحقير     

هاي مثبت كاذب  هاي منفي و گاه حتي داوري هايي كه شايد از پايه و اساس واقعي برخوردار نباشند، موجب پيش داوري دهها و شني صرف به ديده
اين امر اگرچه ارتباط مستقيمي با كسب دانـش زبـاني   ). ٦٤، ص ١٩٩٩بيشُف و ديگران، . ك.ر(گردد  در اذهان يك ملت نسبت به ملت ديگر مي       

آموز با گويشوران جامعة زبـان مقـصد بـه دنبـال       ممكن است موانعي را در فرآيند آموزش زبان و بعدها در تعامل زبان     ندارد، اما عدم توجه به آن     
توجهي به مقولة فرهنـگ و رسـوم جامعـة زبـان      آموز به دليل عدم حضور خود در محيط زبان مقصد و يا بي       در واقع از آنجا که زبان     . داشته باشد 

هـا را صـرفاً از ديـد     هاي فرهنگي طرف مقابل در حين آموزش زبان آشنا نشده است، بسياري از مفـاهيم و واقعيـت               يبيگانه، با روحيات و ويژگ    
هاي موجود در جامعة مقصد تفاوت و حتي تـضاد   کند، به همين جهت گاه بين برداشت وي و واقعيت نگرد و تفسير مي فرهنگ و جامعة خود مي    

هـايي را دارد كـه از پـيش در ذهـن خـود سـاخته و        م تعامل با گويشوران زبان مقصد، توقع رفتارهـا و واكـنش  كه به هنگا آيد، يا اين  به وجود مي  
اطالعي  عالوه بر اين، بي. كند طبعاً عدم موفقيت وي در همان مراحل نخستين برخورد، همانند مانعي در راه يادگيري زبان بروز مي           . پرداخته است 

اريخ، وضعيت جغرافيايي، سياست و آداب و رسوم فرهنگ مقصد، مشكالتي را به هنگام تعامـل وي بـا خـارجي             آموز از ت   و يا آگاهي اندك زبان    
  .زبانان و زندگي در جامعة زباني مقصد به دنبال خواهد داشت

کان درک متقابل، موانـع  آموز با دنياي بيگانه و فراهم آوردن ام مهارت پنجم به معناي توانايي بين فرهنگي، درصدد است تا با آشناكردن زبان          
آموز نسبت به فرهنگ مقصد و عدم شناخت کافي و درک صحيح طرف مقابل است، تا حـد           يادگيري را که اغلب ناشي از برداشت نادرست زبان        

فلـسفي و  لزوم اشراف بر فرهنگ مقابل و کسب توانايي تحمل نظرات و افکار ديگران، منحصر به گفتگوها و مباحث پيچيدة              . امکان کاهش دهد  
سياسي نيست، چنان که حتي زندگي عادي در محيط کشورهاي خارجي و تعامل با افراد معمولي نيـز مـستلزم شـناخت فرهنگـي طـرف مقابـل                   

باشد، در غير اين صورت عدم آشنايي با آداب معاشرت، سليقة غذايي، ايما و اشارات و حتـي تـصورات ذهنـي از مفـاهيم عينـي ماننـد نـان،           مي
البته واقعيت اين است که تعامـل بـا   . ساز خواهد بود آموز مشکل هاي روزمرة زندگي عادي، براي زبان ها و بسياري از جنبه   عوت، رنگ نوشيدني، د 

فرانتس،  (»اي نيست چرا که بين فرهنگي بودن کار هميشه ساده«فرهنگ بيگانه، برخالف ادعاهاي موجود، ساده و در همة موارد امکان پذير نيست 
  ). ٤٤ ، ص١٩٩٧

 ةآموزان با کليات مربوط به فرهنگ آن، در برنام به منظور ارائة تصويري واقعي از ابعاد مختلف زندگي در جامعة زباني مقصد و آشنايي زبان            
آمـوزان   شـود و بـدين ترتيـب زبـان     درسي مراكز و مؤسسات آموزش زبان واحدهايي تحت عنوان آشنايي با فرهنگ و جامعه در نظر گرفتـه مـي      

شود، بـه   فرهنگ يك جامعة زباني، حوزة گسترده و متنوعي را شامل مي. گردند هايي از فرهنگ مقصد نيز آشنا مي زمان با آموزش زبان، با جنبه  هم
د را در آموز نياز دارد تا خو هايي كه يك زبان كلية جنبه«هاي ملي، تاريخ، سياست، جغرافيا، اخالق و رفتار و به طور كلي  عنوان مثال آداب و سنت

از ديـدگاه  ). ٧، ص ١٩٩٩بيـشُف و ديگـران،   (گيرد  ، در زمرة فرهنگ و جامعة زبان مقصد قرار مي»يك كشور خارجي، كمتر بيگانه احساس كند   
  ):٦٨همان، ص (هاي زير خالصه نمود  توان در ايجاد قابليت تربيتي، اهداف درس آشنايي با فرهنگ و جامعه را مي

 ظرات خود به منظور شناخت بهتر ديگرانمداقه بيشتر در آراء و ن
 مقايسة فرهنگ خودي با فرهنگ بيگانه به منظور شناخت بهتر خود

 هاي منفي نسبت به فرهنگ بيگانه رفع سوء تفاهمات و برداشت
 توانايي تحمل آراء و عقايد ديگران

 نگاه به خود از جايگاه بيگانه
راي آموزش بهتر زبان، بيش از پيش مورد توجه متخصصان آموزشـي و تربيتـي قـرار گرفتـه     اي ب استفاده از مقوالت فرهنگي به عنوان انگيزه    
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آموزان با اسـتفاده از آن بـه طـرح     سازد تا زبان تشابهات و اختالفات فرهنگي ميان جوامع زباني مبدأ و مقصد، موضوع مناسبي را فراهم مي          . است
ها، از دو بعد موجب تـسريع و   هاي مختلف و مقايسة آن طرح ديدگاه. ظر با يکديگر بپردازندها و افکار خود و در نتيجه به بحث و تبادل ن       ديدگاه

كند و از بعدي  ها را تقويت مي هاي شفاهي آن آموزان در محيط كالس، مهارت   از بعد اول، تبادل نظر زبان     . گردد آموزي مي  پيشرفت در فرآيند زبان   
. گـردد  هاي مورد بحث مـي  ها در زمينه تر آن آموزان براي يادگيري و در نتيجه مطالعة گسترده       ر زبان ديگر بحث و تبادل نظر موجب انگيزة بيشتر د        

  .افزايد، تقويت مهارت خواندن و مهارت پنجم را نيز به دنبال دارد ها مي كه بر دانش زباني آن اين روش عالوه بر آن
رساني و همچنين امتيـازاتي از قبيـل دسترسـي        هاي اطالع  تباط جمعي و سايت   امروزه اينترنت به واسطة برخورداري از ابزارهاي برقراري ار        

. بسيار ساده و سريع در برقراري ارتباط و گستردگي جغرافيايي، امکاناتي را براي ايجاد و تعميق مهارت پنجم در آموزش زبان فراهم نموده است               
توجهي نسبت به ديگران، خودمحوري، عدم دسترسي به منابع، زمان بـر بـودن    ، مقوالت فرهنگي اغلب به دليل بي هاي گذشته  در واقع اگر در دهه    

هاي چهارگانه  گرفتند و يا نسبت به مهارت زبانان، مورد توجه قرار نمي آموزان با خارجي هاي موجود در تعامل زبان برقراري ارتباطات و محدوديت
ها در ايجاد ارتباطات گسترده و فراتـر از مرزهـاي سياسـي و     ع اينترنت و قابليت آن امکانات وسيتري قرار داشتند، امروزه وجود  در اولويت پايين  

آموزان با فرهنگ و جامعة زبان مقصد و در نهايت حركت از خودمحوري بـه   حضوري زبان) تقريباً(جغرافيايي، پرداختن به مهارت پنجم و تعامل  
  .ستخود انتقادي و شناخت بهتر خود و ديگران را ممکن ساخته ا

 eTandemهاي مختلفي در مراکـز آمـوزش زبـان از جملـه پـروژة       به منظور استفاده از بستر ارتباطي اينترنت در انتقال مهارت پنجم، پروژه         
در . باشـند  دهند، به دو صورت قابل اجـرا مـي   ها که بخشي از برنامة درسي برخي مراكز آموزش زبان را تشکيل مي         اين پروژه . طراحي شده است  

کنند، از طريق زبان خارجي مشترک و با استفاده از امكانات بـستر اينترنـت        آموز که هر کدام به زبان مادري متفاوتي تكلم مي          اول، دو زبان  حالت  
نيـز  آموزان، غالباً شناخت کاملي نسبت به يکديگر و  از آنجاکه اين زبان. پردازند هاي چت و پست الکترونيکي به ارتباط با يکديگر مي يعني محيط 

فرهنگ مقصد ندارند، مواردي از قبيل مليت، زادگاه، عاليق فرهنگي، اعتقادات مذهبي و غيره، موضوعات جـالبي را بـراي برقـراري ارتبـاط بـين          
 ها با فرهنگ و جامعة زبان مقصد از يک سو و فرهنگ و جامعة هر يک از طرفين گفتگو از سوي ديگـر فـراهم   آموزان و در نتيجه آشنايي آن  زبان
  .آورد مي

اين نوع ارتباط به دليل تعامل مستقيم دو فرهنگ . کنند آموزان با گويشوران زبان مقصد ارتباط زباني و فرهنگي برقرار مي     در حالت دوم، زبان   
اسـتفاده از  . اردآموزان با مقوالت فرهنگي جامعة زبان بيگانه و درک گويشوران آن زبان تأثير به مراتـب بيـشتري د      بومي و مقصد، در آشنايي زبان     

ضـمن آنكـه   . گيـرد  آموزان و گويشوران زبان مقصد، عالوه بر بعد شفاهي، جنبة کتبي ارتباط را نيز در بر مـي     اينترنت در برقراري ارتباط بين زبان     
قويـت مهـارت   ارتباط كتبي عالوه بـر ت . سرعت برقراري ارتباط در اينترنت موجب مزيت چت و پست الكترونيكي بر مكاتبات پستي شده است               

هاي  نقش اطالع رساني اينترنت از ديگر قابليت. تواند به عنوان امكاني براي رفع اشتباهات دستوري و اماليي مورد استفاده قرار گيرد   نوشتاري، مي 
ينترنـت از جملـه   رسـاني مختلـف در ا   هـاي اطـالع   سايت. باشد استفاده از اين بستر در راستاي مهارت پنجم و به تعبيري مهارت بين فرهنگي مي   

هاي عمومي نظير بانك، راه آهن و فرودگاه اطالعات جالبي را دربارة ابعاد مختلف زنـدگي در            ها و مكان   هاي معرفي مراكز ديدني، دانشگاه     سايت
ـ      . دهند آموزان قرار مي جامعة زبان مقصد در اختيار زبان    وين حـضوري  جدول زير نگاهي گذرا به مهـارت پـنجم در دو بـستر سـنتي و آمـوزش ن

  .پردازد مي

  ١جدول شمارة 
 c-Learning  پارامتر  فاكتور

(classroom-Learning) 
o-Learning 

(online-Learning) 
   تقريباً وابسته–نامحدود ) تقريباً(   وابسته-محدود  گسترش  )محتوا (دانش

   جزءحضوری، درخواستی، جزء به  يكجا) اکثراً(حضوری،   ارائه
  آموزش  محور، متغير متعلم  ر، متغيرمحو معلم  شيوه
  و متغير) شده تعريف(باز   بسته  محيط

  نامحدود  بسيار محدود  دسترسی  نگرش
  

بر اساس جدول فوق، پارامتر گسترش كه به ارائة معلومات و اطالعات در خـصوص فرهنـگ و جامعـة زبـان مقـصد اختـصاص دارد، در                        
ك سو به حجم مشخص و محدود مطالب موجود در منابع آموزشـي چـاپي و از سـوي          اين امر از ي   . آموزش سنتي از محدوديت برخوردار است     
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آموز با مقوالت فرهنگي جامعة مقصد منحصر به ميزان مطالبي است كه   همچنين آشنايي زبان  . گردد ديگر به زمان محدود آموزش در كالس بر مي        
بر خـالف آمـوزش سـنتي، محـيط بـاز اينترنـت و دسترسـي نامحـدود بـه          . گيرد بسته به شيوة آموزش زبان از سوي معلم در اختيار وي قرار مي  

آموز به حجم انبوهي از اطالعات  رساني مختلف از يك سو و به كارگيري چت و پست الكترونيكي از سوي ديگر، دستيابي زبان          هاي اطالع  سايت
مستقيم و بدون نياز به  با مقوالت فرهنگي مقصد نيز به طور ضمن آنكه تعامل وي. پذير ساخته است مربوط به ابعاد مختلف جامعة مقصد را امكان

كنـد و   هاي مختلف، خود را در محيط جامعة زبـان مقـصد احـساس مـي     آموز با ورود به سايت در اين حالت زبان   . گيرد  واسطه يعني معلم صورت مي    
هـاي فرهنگـي زبـان مقـصد بيـشتر بـر اسـاس         آموز بـا ويژگـي   انكند، حال آنكه در بستر سنتي، آشنايي زب بدين ترتيب فرهنگ مقابل را بهتر درك مي   

تواند بـر اسـاس نيازهـا     آموز مي از آنجا كه شيوة يادگيري در آموزش نوين حضوري، متعلم محور است، بنابراين زبان. گيرد  هاي معلم صورت مي     گفته
هـاي سـنتي غالبـاً بـه دليـل وجـود عالئـق         ين امر در مورد كـالس ا. و عالئق به گسترش معلومات خود در زمينة فرهنگ و جامعة زبان مقصد بپردازد    

  .گردد پذير نيست و معموالً مطالب مربوط به فرهنگ مقصد به صورت كلي ارائه مي آموزان امكان  هاي شخصي هر يك از زبان مختلف و سليقه

  گيري نتيجه
عدم توجه ناخواسته به بعد فرهنگي . پذيرد ي فرهنگي صورت مي  آموزي، همواره در بستر    هاي چهارگانه و اصلي زبان     ايجاد و تعميق مهارت   

در . آموزش زبان در هر دو بافت زبان مادري و بيگانه، عدم تسلط و اشراف بر نحوة استفاده از زبان را، حتي در قالـب ابـزاري آن بـه دنبـال دارد             
 نظري متفرقه و سپس با ترمينولوژي مهارت پنجم جايگاه خود را در هاي آموزي، مهارت بين فرهنگي ابتدا در قالب بحث راستاي تكميل ابعاد زبان

آمـوز در تعامـل منطقـي بـا فرهنـگ جامعـة        سازي زبان اين مهارت به دليل فراهم نمودن زمينة فكري الزم و آماده       . ادبيات آموزش زبان پيدا نمود    
فناوري . گيرد د و بيگانه در بستر آموزش سنتي مورد استفاده قرار ميمقصد، به عنوان عاملي مؤثر در رشد كيفي آموزش زبان و شناخت بهتر از خو

تري را براي ايجاد و تعميق مهارت پنجم هم سو  اطالعات و ارتباطات با ارائة امكانات مختلف و بسترسازي آموزش نوين حضوري، زمينة مناسب
  .با فاكتورهاي دانش، آموزش و نگرش در محيط ديجيتالي فراهم آورده است
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