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 چکیده

المللی، توجه  های علمی و هنری خصوصا سینما و جوایز بین زمینههای اخیر، به دنبال درخشش چشمگیر ایرانیان در  در سال
دنیا به سمت ایران و فرهنگ ایرانی جلب شده است. از سویی دیگر، در پی تحوالت سیاسی و اقتصادی دنیا، تمایل به 

شوند و به همین   ارد میتری به کشور و های بیش مراودات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با ایرانیان افزایش یافته و افراد و شرکت
ی این افراد به قصد یادگیری ادبیات  اما همه جهت تعداد عالقمندان به یادگیری زبان فارسی رشد چشمگیری داشته است.

های کوتاه مدت و   نهند و گاه تنها برای رفع نیازهای خود در مدت اقامتشان در ایران، نیاز به دوره فارسی پای در این راه نمی
المللی نیاز دارند  های بین به عنوان نمونه تجار و کارمندان سازمان دارند تا بتوانند با اطرافیان خود ارتباط برقرار کنند.هدفمندی 

تا متون قراردادها یا مقاالت را بخوانند و شخصا در جلسات شرکت کنند و بدون نیاز به مترجم تا حدودی از موضوع بحث 
یران مشغول به کار هستند، برای ارتباط مستقیم با بیماران، نیازمند یادگیری لغات پزشکی و اگاه شوند. پزشکان خارجی که در ا

کنند، معموال عالقمند به یادگیری زبان روزمره آن هم در  ها را همراهی می تخصصی به فارسی هستند. همسران این افراد که آن
سی و ... ارتباط برقرار کنند و احیانا از جایی به جای دیگر های تاک داران محل، راننده حدی هستند که با همسایگان، مغازه

آموزان بزرگسال روبرو هستیم که  رسد با طیف وسیعی از زبان بنابراین به نظر می بروند و تعامالت روزانه خود را انجام دهند.
زم، بدون کمک به کارهای روزانه های زبانی ال مدتی هستند که بتوانند پس از کسب مهارت  های هدفمند و کوتاه نیازمند دوره

هایی روبروست  آموزان، مدرس زبان فارسی با چالش البته به دلیل محدودیت زمانی و تنوع نیازهای زبان خود رسیدگی نمایند.
کوتاه بودن زمان آموزش و لزوم توجه به . 1 ها، به شرح زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت: ترین آن که در این مقاله مهم

های فرهنگی، اجتماعی،  پیشینه. 3؛ آموز سن، موقعیت شغلی و الگوی یادگیری زبان. 2؛ های مختلف ایجاد ارتباط موثر بهجن
آموزان در مورد سطح  های زبان ها یا تجربه دیدگاه. 5؛ های خط فارسی های زبانی و دشواری تفاوت. 4؛ سیاسی و اقتصادی

محدودیت در . 7؛ آموزان هستند هایی که مد نظر زبان سب اطالعات الزم در زمینهنیاز به ک. 6؛ زندگی و فرهنگ مردم ایران
 .زمان تمرین و تکرار

 

 های مختلف ایجاد ارتباط موثر کوتاه بودن زمان آموزش و لزوم توجه به جنبه. 1
خواهند زبان تر میی هدفمند، غالبا مخاطبان بزرگسالی دارد که بیشتر اشاره شد آموزش فشرده همان طور که پیش

هایی در ی کسب آگاهیرا برای درک منظور دیگران و برقرار کردن ارتباط فرهنگ و تمدن ملل دیگر فراگیرند، نه برا
 (. 7های مختلف زبان )بانان صادقیان:مورد ساختار و نظام

های مختلف، اطالعاتی در مورد زبان آموزان با توجه به علت حضور خود در ایران معموال از روشاین دسته از زبان

اند که البته ممکن است لزوما این اطالعات درست نباشند. بنابراین بررسی و معه ایران به دست آوردهو فرهنگ و جا
 آموز با مدرس خود دارد.های فردی مخاطب اهمیت به سزایی در پیشرفت و همراهی زبانتوجه به دیدگاه

ی  اند مدرس خود را نمونهتوآموز میای برخوردار است چرا که زبانطبیعی است که برخورد اول نیز از اهمیت ویژه

طرف از جهت سیاسی و بدون چشمداشت نسبت به وضعیت مالی یا موقعیت خود بی ی آموختهیک ایرانی دانش
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به عنوان قوانین همیشگی، هوشمندانه رعایت شوند و آداب معاشرت و  شناسیوقتبیابد. بنابراین به جاست که 

 ( حضور یابد. مدرس همواره آراسته و آماده در زمان مقرر، در محل تدریس یا در کالس برخط )آنالین

چنانچه در آداب معاشرت دو فرهنگ تفاوت خاصی وجود دارد، حتما باید در همان جلسه اول به وضوح برای 
تفاهم  آموز ایجاد سوءنآموز توضیح داده شود. مثال دست ندادن زن و مرد در ایران که حتی ممکن است برای زبازبان

 کند یا در جلسات کاری باعث دردسر یا خجالت وی گردد.

آموز است و به دلیل محدودیت زبان صی یا کاریعدم کنجکاوی در زندگی شخنکته بعدی در این نوع آموزش، 

ها پیشگیری کنیم. به زمان، بهتر است به جای صرف وقت جهت رفع سوءتفاهمات، از همان جلسه اول از بروز آن

شود همین منظور در جلسه اول توضیح این موضوع الزم و ضروری است که در طول تدریس اگر سوالی پرسیده می
آموز نباید لزوما نظر ایجاد ارتباط و تسلط بر موضوع درس خواهد بود و زبان ی شخصی دارد، صرفا جهتکه جنبه

 "خانه شما چند اتاق دارد؟"شخصی یا مکنونات قلبی خود را بیان کند. به عنوان مثال در جواب این سوال که 
 تواند هر پاسخی بدهد، مشروط بر این که پاسخ یک عدد معقول باشد.آموز میزبان

درسی برای فردی است که مطالب  سازیشخصیای،  یکی دیگر از نکات مهم برای شروع چنین آموزش فشرده

برای یادگیری زبان محدودیت زمانی دارد به طوری که بر حسب نیازها و علت اصلی عالقه وی به زبان فارسی، 
مباحث درسی را طوری ارایه دهیم که در کنار تدریس نامحسوس دستور، حروف و واژگان، مطالب اصلی مورد 

های درسی برای یک تاجر انگلیسی کامال متفاوت از یک پزشک لنیازش را نیز در اختیار وی بگذاریم. مثال سرفص
 دار فرانسوی خواهد بود.آلمانی یا یک خانم خانه

است  های زبانیتقدم و تاخر آموزش مهارتیکی دیگر از مسایلی که به دلیل محدودیت زمان باید مدیریت شود، 

های شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن، طبیعی است گردد. از بین مهارتکه بسته به نیازهای هر فرد تعیین می
توان با توجه به گیرد اما از میان سه مهارت دیگر، می ر چنین آموزشی در مرحله آخر آموزش قرار میکه نوشتن د

تر قصد انعقاد قرارداد و اطالع از آموز تقدم و تاخر ایجاد نمود. به عنوان نمونه برای یک بازرگان که بیشنیاز زبان
دار مهارت بت کردن است اما برای یک خانم خانهمفاد آن را دارد، مهارت شنیدن و خواندن مقدم بر مهارت صح

 رسد.تر به نظر میشنیدن و صحبت کردن ضروری

 

 آموز یادگیری زبانتاثیر سن، موقعیت شغلی و الگوی -2
و خجالتی نبودن غالب آنها است )ورنر(  یکی از مزایای تدریس به بزرگساالن، خودآگاهی و انگیزه باال در یادگیری

های  دیگری پیش آید. ولی از سویی چالشکه این مسایل چالشی بزرگ برای تدریس موفق به کودکان به حساب می
مشکل این است که توانش زبانی در افراد بزرگسال،کامال   روست که ممکن است به روند آموزش صدمه بزند.

 ( و ممکن است تداخل زبانی، مانع از پیشرفت سریع در زبان شود. 4پیچیده است )وایت:
ای باشد،  تر از مدرس و در موقعیت شغلی ویژهآموز بسیار مسندر این نوع خاص آموزش زبان، ممکن است زبان

بنابراین همواره رعایت احترام واجب است. نوع صحبت کردن و رفتار باید متناسب با سن وی باشد و هرگز سیستم 
و اشتیاق در تدریس کلید موفقیت در مسیر آموزش  ال نگردد. صبوریآموزشی نوجوان و خردسال در مورد وی اعم

خردسال، در هر لحظه که از کالس لذت آموز آموز بزرگسال بر خالف زباناست و به خاطر داشته باشیم که زبان

برد، قادر است کالس را ترک کرده و به دنبال مدرس نبرد یا احساس کند که به اندازه کافی از کالس فایده نمی
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طبعی و آمادگی پاسخگویی به دیگری بگردد )زاخاروسکی(. پس تدریس باید همواره با لبخند و اشتیاق، شوخ
تر از راه شنیداری است یا دیداری، به آموز بیشتوجه داشته باشیم که آیا یادگیری زبان شاگردان باشد و به این نکته

 های مناسبی را طراحی نماییم.این منظور که بتوانیم طرح درس و تمرین

صر تشویق متناسب با هر فرد را پیدا کنیم چرا که تشویق الزمه آموز، همواره باید عنفارغ سن و موقعیت زبان
یادگیری در هر سنی است. حتی زمانی که قرار است اشتباهات مکرر در مورد یک موضوع خاص گوشزد شود، 

ها و نکات مثبت در یادگیری وی اشاره گردد. اصالح اشتباهات مخصوصا در حتما باید قبل از آن، به توانایی
گیرد که واقعا نیاز به آن احساس شود، ولی حتی در این زمان هم نباید برای ، تنها زمانی صورت میجلسات اول

 آموز برخورنده باشد. زبان

 

 های متفاوت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیشینه-3

در طی دوران تدریس به ما کمک  قبل وآموز ها، غذاها و رسوم و اعیاد زبانی فرهنگ، تاریخ، سنتمطالعه

توان راه را برای  هایمان جنبه تجسس و کنجکاوی به خود نگیرد. ضمن این که به این شکل میکند تا پرسشمی

 کشف نقاط مشترک فرهنگی و ایجاد ارتباطی موثر هموار کرد.

از جمله مطالعه داستان، شعر، تاریخ، مطالب سیاسی، اقتصادی و فرهنگ قومی کمک فرهنگ خودی ی مطالعه

را نماید. در ضمن بهتر است مطالب نوشته شده در مورد ایران و ایرانیان روز میبزرگی به ارایه اطالعات درست و به
آموز را در این خصوص حتی پیش ها و ابهامات احتمالی زبانخصوصا در تارنماها مورد بررسی قرار دهیم تا سوال
 ها داشته باشیم.از مطرح شدن، ارزیابی کرده و پاسخ مناسبی برای آن

آموزان است. در ترین اصول در ارتباط با زبانیکی از مهمهای فرهنگی و اعتقادی توجه و احترام به تفاوت

مواجهه با چنین مواردی که مغایر یا حتی متضاد با عقاید و فرهنگ ما هستند، هرگز نباید به خوبی یا بدی یک نظر 

ریزی یک ارتباط سالم است. احترام به ترین راه برای جلب اعتماد و پایهت چرا که احترام متقابل سادهصحه گذاش
باورهای اعتقادی، مذهبی و فرهنگی حتی اگر مطابق با دیدگاه ما نباشد برایمان الزم است. به عنوان مثال خوردن 

س جزئی از فرهنگ یک قوم و قابل احترام گوشت خوک یا غذاهای خاص در نقاط مختلف دنیا، باید در نظر مدر

کنند و گاهی در  ها میها و پمپ بنزینهای دبیرستانی شروع به کار حتی در فروشگاهشمرده شود. اگر در آمریکا بچه
ها گاهی حتی تا سنین میانسالی و پیش از ازدواج خود در منزل پدر شوند اما در ایران بچه سالگی مستقل می 18سن 

کنند، دلیل بر درستی یا نادرستی یک فرهنگ نیست و در چنین مواردی باید  ها زندگی میمانند و با آنمی و مادرشان

گرایانه و بدور از جانبداری در مورد موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در هر دو جامعه توضیح بدهیم و واقع
 قضاوت را بر عهده فرد مقابل بگذاریم. 

دیگری است که برای  نکته مهمآموزان با فرهنگ واقعی و دیدگاه و رفتار اجتماعی ایرانیان  آشنا کردن زبان

ای به نگهداری حیوانات خانگی ی عده رسد. مثال عدم عالقهبرقراری ارتباط با افراد بومی الزم و ضروری به نظر می

زنی و در بسیاری از منازل یا مثال چانهبه دالیل مذهبی، وسواس، ترس یا اعتقادات خاص دیگر، درآوردن کفش 
ده شوند تا هنگام آموزان توضیح داتعارف در نگرفتن پول در هنگام خرید مسایلی هستند که حتما باید برای زبان

 معاشرت با افراد ایرانی دچار مشکل نشوند.

 ای که قادر به صحبت و تبادلتنها به اندازهها، که نه به اندازه تفسیر و نقد آنآگاهی از مسایل روز سیاسی دنیا 
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 کند.  آموز باشیم، کمک بزرگی در مکالمات روزمره مینظر با زبان 

نماید. وقتی در موردی مورد دیگریست که از سوءتفاهمات جلوگیری میهای اقتصادی توضیح در مورد تفاوت

ی آن آموز و کشور ایران وجود دارد، باید به دنبال یافتن توجیه منطقی براخاص تفاوت فاحشی بین کشور زبان
ی قیمت بنزین در دو تر از ایران است، به مقایسهباشیم. مثال اگر قیمت اتومبیل در کشورهای دیگر بسیار پایین

پردازیم. البته همان طور که پیشتر ذکر  کشور، هزینه مالیات و گمرک و دیگر عوامل موثر بر قیمت باالی اتومبیل می

 صب و جانبداری باشند.ها باید همواره به دور از تعشد، این مقایسه
های جدید باشد و این ممکن نیست مگر با آموز به دنبال پرسیدن سوال و چالشدر ضمن باید کاری کنیم که زبان

 شود. اسخ داده میبوجود آوردن فضایی صمیمی و امن که در آن هر سوالی به بهترین شکل ممکن، پ
 

 های خط فارسی های زبانی و دشواریتفاوت-4

انگلیسی در کلمات مختلف برای فارسی  (th)همان طور که تلفظ  های تلفظ در برخی صداها و واژگان:دشواری

آموزان خارجی ایجاد مشکل بانکند، برخی حروف و صداهای فارسی نیز برای ز زبانان مشکالتی را ایجاد می
زبانان از برای انگلیسی "غ"برای مردم شرق آسیا،  "ل"و  "ر"برای فرانسویان،  "ر"و  "آ"و  "خ"کنند. مثال تلفظ می

توان  های نزدیک به زبان نوآموز، میهای مأنوس در زبانی نمونه این دست هستند که البته با تکیه بر تکرار و ارایه

های برطرف کرد. توجه به این مورد نیز مهم است که ترجیحا در متون درسی یک فرانسوی از اسماین مشکل را 
حسین برای یک انگلیسی زبان. مورد دیگری که خلیل یا بهار استفاده نکنیم یا اسم راحله برای یک فرد چینی یا غالم

ده کنیم مثال برای یک فرانسوی که تکرار های مناسب استفاهمواره باید در نظر داشته باشیم این است که از مثال

عدی نماید، از این شعر سمی (chuchoter) "شین شین کردن"در یک متن به گوشش ناخوشایند و  "ش"حرف 
 برای نشان دادن زیبایی زبان فارسی استفاده نکنیم:

 غنیمتست چنین شب که دوستان بینی    شبست و شاهد و شمع و شراب و شیرینی 

های دنیا، زبانان به علت نوشتن در جهت معکوس نسبت به اغلب خطبرای غیرفارسیهای خط فارسی دشواری

ترین ، از مهم"خواستن"در  "و"شوند مثل اضافه و صداهایی که نوشته نمی ِ ربط و-وصل شدن حروف به هم، 

حروف فارسی با الفبای التین و همچنین حروف مواردی است که باید همواره در نظر داشته باشیم. تفاوت شکل 
، شوک دیگری است که باعث "ظ"و  "ذ"، "ض"، "ز"آوا ولی متفاوتی که در نوشتار فارسی وجود دارند مانند هم

توان با تاخیر انداختن در تدریس  شود که البته میآموزان در ابتدای راه میزدگی بسیاری از زباننشینی و دلعقب

توانیم به ، این مشکل را تا حدودی برطرف کرد. بنابراین با در نظر گرفتن زمانی که در اختیار داریم، میموارد مشابه
 ، حروف فارسی را آموزش دهیم. های سنتیتدریج و به دور از روش

 

 های زبان آموزان در مورد مردم ایرانها یا تجربهدیدگاه-5

آموزان در مورد وضعیت معیشتی، پزشکی و فرهنگی مردم ایران از بزرگترین مشکالت های زبانتصورات و شنیده
های نامتعارف، مشکالتی که در آغاز راه هستند. برخورد نامناسب برخی رانندگان تاکسی فرودگاه، گرفتن کرایه

تر فروختن اجناس به خارجیان و  اند، گرانجود آوردهتر به و ای از افراد خدماتی در منازلشان به طمع دالر بیشعده

عدم اطمینان به کادر پزشکی، همه و همه مشکالتی هستند که قطعا در هر کشوری ممکن است برای خارجیان اتفاق 
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های خارجی، این مشکالت به معضلی برای تمایل به بیفتد ولی با توجه به عدم آگاهی و گاه تبلیغات سوء در رسانه
 شود.  یری زبان فارسی و ارتباط با مردم مبدل مییادگ

ترین واکنش دادن  ی اعتماد است. شاید مناسبای بر ریشهدر چنین مواردی توجیه غیرمنطقی و جانبدارانه مثال تیشه

جوامع باشد. از سویی دیگر معرفی اماکن معتبر برای خرید یا گرفتن تر یادآوری احتمال بروز این مشکل در بیش
ی کمک و حتی حضور در موارد خاص مثال در زمان بروز مشکالت پزشکی یا تاکسی و همین طور پیشنهاد ارایه

 تواند گام موثری در رفع نگرش منفی آنان باشد. هنگام عقد یک قرارداد رسمی، می
 

 آموزان هستندهایی که مد نظر زباننیاز به کسب اطالعات الزم در زمینه-6

فارسی، مانند هر مدرس دیگری باید همواره در مسیر آموختن و پیشرفت باشد. این بدین معنی است  مدرس زبان
های قبلی خود باقی بماند. بنابراین باید تا حد امکان تالش نماید که سطح اطالعات که نباید در چارچوب دانسته

آموز تاجری است که به عنوان مثال اگر زبانآموزان است باالتر ببرد. خود را خصوصا در مواردی که مورد نیاز زبان
آموز به مدرس ی اصطالحات بازرگانی، حقوقی و علمی رشته مورد نظر زبانقصد مراودات تجاری دارد، مطالعه
 نماید. کمک موثری در تدریس هدفمند می

 

 محدودیت در زمان تمرین و تکرار-7

پر مشغله روبرو آموزان بزرگسال و بسیار همان طور که قبال نیز اشاره شد، در این نوع تدریس چون غالبا با زبان
رسد. های مداوم و صرف وقت طوالنی برای تکرار مطالب درسی غیرمنطقی به نظر میهستیم، انتظار انجام تمرین

آموز انجام شوند و ممکن توسط زبانکمترین زمان ها باید طوری طراحی و آماده شوند که در  بنابراین تمرین

گانه به نظر زا و بچهآموزانی برایشان گاهی تنشرفتن امتحان در مورد چنین زبانرا داشته باشند. گ ترین بازده بیش

توان با  تری باشیم. به عنوان مثال در آغاز هر جلسه می رسد. پس باید به دنبال روش های ارزیابی نامحسوسمی
کنیم که . فرض میپرسی موضوع جلسات قبل را مرور کرد هایی هدفمند و از پیش طراحی شده، ضمن احوالسوال

 توانیم سواالت زیر را مطرح کنیم:ایم. برای مرور میقبال در مورد اعداد فارسی و روزهای هفته صحبت کرده

 این هفته چند بار خرید رفتی؟-1 
 تر وقت داری که درس بخونی؟چه روزهایی بیش-2 

 امروز چند دقیقه تمرین کردی؟-3 

 کالس بعدی چه روزی باشه؟-4 

آموزان در مورد زبان فارسی ناقص است، باید سعی کنیم باز هم فعاالنه در مرحله حتی زمانی که دانش زبان در این

 (161،ص1392حقانی،-امر انتقال معنا و فهماندن منظور خود، در بحث شرکت کنند. )فهیم

آموزانی که هوش بصری/فضایی دارند، کمک مناسب و ساده به زبان فیلم سینمایی و مستند انتخاب و معرفی

(  و در عین حال این انتخاب را خواهد 250،ص1392حقانی،-تر در معرض زبان قرار گیرند )فهیم کند که بیشمی

نیز کمک بزرگی به شمار  متون کوتاه ترجیحا مصورها را در فرصت مقتضی مرور کند. استفاده از نداشت که آ

 آیند مشروط بر این که به زبان فارسی امروز و با فارسی معیار نوشته شده باشند. می
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کند که هوش جسمانی/حرکتی دارند  نیز به افرادی کمک میهای عملی و پانتومیم سفرهای آموزشی، فعالیت

 برند. این روش خصوصا در مورد کسانی که فقط( و از نشستن دایم در کالس لذت نمی250،ص1392حقانی،-)فهیم

 کند. قصد صحبت کردن و خرید را دارند، موثر عمل می

ها بازنماند، آموز از انجام آنزبان به شکلی کهآموز تعیین تمرین متناسب با فواصل جلسات آموزشی و شغل زبان

سه ها در هر جلای برخوردار است چرا که در آموزش فشرده، امکان و فرصت مرور مکرر درساز اهمیت ویژه
آموز بر مطالب قبلی مسلط باشد تا بتوان با مروری مختصر، تدریس هر جلسه را بدون وجود ندارد و الزم است زبان

 دغدغه و فشار آغاز کرد. 

ر و واژگان اهمیت دارد، ایجاد اعتماد به نفس به طور کلی در این نوع آموزش هدفمند و فشرده، آنچه بیش از دستو
 زبانان است. جهت ارتباط و حضور در جمع فارسی

آموز به گروهی از ایرانیان معرفی شود که مثال همکار وی هستند یا حتی در این راه ممکن است الزم شود زبان
ها و تئاترهای موزیکال نیز های هنری، کنسرتآموز در نمایشگاهحداقل عالیق مشترکی دارند. هم چنین حضور زبان

ها دور از رسنگای جدید به سوی واقعیت جامعه برایش بگشاید که شاید ف تواند عالوه بر معرفی هنر ایران، پنجرهمی

 تصور وی باشد.
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