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  هاي جهان بررسي وضعيت آموزش و يادگيري زبان فارسي در دانشگاه
 

  1پور مرضيه مشتاق

2 دكتر بهزاد قنسولي   

  چكيده

هـاي   بررسـي وضـعيت آمـوزش و يـادگيري زبـان فارسـي در كـشور                هدف از انجام اين تحقيق،    
ان و ك مربيـ  دانشگاه، كمـ ان استادتن شامليابي به اين هدف ابتدا با ده      به منظور دست  . خارجي است 

 زبان فارسي در هشت دانشگاه طراز اول كشورهاي آسـيايي، اروپـايي و آمريكـايي                آموختگان  دانش
 دانـشگاه در   41 آماري از دانشجويان زبـان فارسـيِ         سپس با انتخاب نمونة   .  انجام گرفت  ايمصاحبه

 دادنـد تـا بررسـي وضـعيت     اي سـاختمند پاسـخ   نفر به سؤاالت پرسشنامه326  كشورِ مختلف، 22
درواقـع تحقيـق پـيش رو،       . ميسر شود فعلي آموزش و يادگيري زبان فارسي به عنوان زبان خارجي           

بخشي از پژوهش گسترده و در حال اجرايي است كه در طول دو سـال گذشـته بـراي شناسـايي و       
 چهـار قـارة     كـشور  22 دانشگاه از    41بررسي مشكالت، موانع آموزشي و يادگيري زبان فارسي در          

هاي گونـاگون ارتبـاط    جهان، با تعدادي از اساتيد، مدرسان و دانشجويان اين مراكز آموزشي به شيوه    
د و اسـناد معتبـر در اختيـار مـسئوالن       برقرار كرده است تا بتواند تصويري واقعي، مبتنـي بـر شـواه            

 زبـان فارسـي در    اگرچـه آمـوزش   كـه دهـد   نشان مينتايج حاصل از آن  اجرايي كشور قرار دهد و    
ات و علـوم     دانـشكده چنانچـه  سـت ولـي   فراواني روبروكشورهاي خارجي با مشكالت   هـاي ادبيـ

هـاي زبـان و    ، خـود را ملـزم بـه حمايـت از كرسـي            هستندانساني در ايران كه پاسدار زبان فارسي        
-ت در كوتـاه بسياري از ايـن موانـع و مـشكال    ،هاي دنيا بدانند   از دانشگاه  بسياريادبيات فارسي در    

  .برطرف خواهد شدمدت 
آموز، مشكالت يادگيري زبان فارسي، مـشكالت آمـوزش           زبان فارسي، فارسي  : هاكليدواژه

  .زبان فارسي

                                                 
 m.moshtaghpour@gmail.com دانشگاه فردوسي مشهد  زبانشناسيكارشناس ارشد  -1

  ghonsooly@um.ac.ir      فردوسي مشهددانشگاه انگليسي  زبان و ادبيات استاد -2
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  مقدمه

 همـواره مـورد     ها  در طول قرن  ، كشور ايران و زبان فارسي       اسناد و مدارك مكتوب   تحقيقات،  بر اساس   
   :توان برشمردرا ميزير داليل  براي اين واقعيت. توجه ملل گوناگون بوده است

ـا چنـد دهـة    )45: 1963كمري و ديگـران،  ( هاي دنياست ترين زبان زبان فارسي يكي از كهن  )1   كـه ت
-ها زبان درباري، ادبي و كـشور   هند و امپراطوري عثماني، قرنارةهاي آسياي ميانه، شبه ق پيش، در سرزمين  

  ).257-251  و4: 1381والقاسمي، اب( داري بوده است
 هنر معماري و    مندي از ريخي، فرهنگ و آداب و رسوم ديرينة خويش و بهره          عظيم تا   ايران با پيشينة   )2

  ).64-50: 1372؛ صفا، 1975گرابار، ( تأثيرگذارترين ميراث فرهنگي جهان را دارد... موسيقي متفاوت و 
ـاز اي م به لحاظ قدرت سياسي، اقتصادي، مذهبي و موقعيت منطقه ايران   )3 ، قدرتمنـدترين   خـويش مت

 خواهان دوستي و داشتن روابط رسـمي و      بسياري كشورها  اين امر باعث گرديده      وكشور خاورميانه است    
  .ديپلماتيك با ايران باشند

ـارجي   اهميت يادگيري زبان فارسي را       ديگر،موارد   ي موارد ذكر شده و بسيار     خـوبي  بـه در ممالك خ
ـات شـرق    هاي   حاضر در دانشكده   كه در حال     چنان سازد؛نمايان مي  ـات خاورميانـه،        مطالع شناسـي، مطالع

ـان     شناسي، تاريخ، فرهنگ و هنر و هم        مذهب، زبان  ـين زب ـارجي     چن ـاي خ ـيش از يكـصد   در  ه  دانـشگاه  ب
-آموخته ميهاي خارجي   اروپايي، آمريكايي، استراليايي و آفريقايي، زبان فارسي در كنار ديگر زبان           برجستة

ـتة       كشورهاي آسيايي، كرسي آموزش زبان و ادبيات فارسي           و در اغلب   شود ـام يـك رش  تحـصيلي   در مق
  ـتان، طبـق گفتـة      تنها در   براي مثال،    .ت بااليي برخوردار است   مستقل از اهمي ـالم    كشور هندوس   محمـود ع

ـين از   هم. شـود   شگاه و دانشكده تدريس مي    زبان و ادبيات فارسي در حدود يكصد و پنجاه دان          )1390( چن
ـارج از ايـران توسـط ايـران       هاي دور تأليفات و كتـب آموزشـي           تهگذش ـان و   بـسياري در خ ـان، اديب شناس
 آمـوزش  ها در زمينـة  ترين آن كه از تازه(ت شناسان ايراني و غيرايراني نوشته شده و به چاپ رسيده اس   زبان

ـتيلو و    2011  و 2001،  ؛ دهقاني 2010 ؛ دالن، 2007سيلينكن،   :توان چند مورد را نام برد       زبان فارسي مي   ؛ اس
 ، ديگـر   از سـوي   ).2010؛ جديدي و بروكـشا،      1979؛ ويندفور،   1997؛ ماهويتان،   2011و   2004همكاران،  

ـاوي   1986بيمن   :از جمله ( پيرامون زبان فارسي صورت گرفته است      بسياريهاي    تحقيقات و پژوهش   ؛ هان
ـان را در زمينـة   وان ت  ميكه بر اين اساس) 2008 و   2005 كريمي،   ؛1995و ديگران    ـا كوشـش محقق  ي ارتق
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 آموزش و يادگيري زبان فارسي در با اين همه همچنان . مثبت ارزيابي كرد  وضع كيفي آموزش زبان فارسي      
ـان             فراز و نشيب  مشكالت و   كشورهاي مختلف با     ـا ديگـر زب ـاي   هاي فراواني روبروست و در مقايسه ب  ه

ـاي موقعيچندان  شرقي مانند عربي و تركي،       ـايي ايـن   ايـن پـژوهش  محـور  . بخـشي نـدارد   تت رض  شناس
ـا     ،روبـرو هـستند   ها  ز افرادي است كه از نزديك با آن       مشكالت از طريق مصاحبه و پرسش و پاسخ ا         ـا ب  ت

ـاه     ها، بتوان از نيازهاي واقعي فارسي       ها و انتقادات آن     تجزيه و تحليل نظرات، پيشنهادات، خواسته      آموزان آگ
ـارگيري        ن است كه دانشجويان زبان فارسي در دانشگاه       زيرا شواهد حاكي از آ    . شد ـارجي، در بـه ك هاي خ

ـايي   ايـن مطالعـه    كوشـش  .هاي زباني با مشكالت مختلفي روبرو هستند      مهارت تـرين عوامـلِ   مهـم   شناس
براي رسيدن به اين    .  بوده است  هاي يادگيري دانشجويان زبان فارسي     مشكالت و ضعف   بر بروز تأثيرگذار  

هاي مختلف گردآوري شـد     ز دانشگاه ن آموزش زبان فارسي ا    ديدگاه استادان و مدرسا   ازِ كار،   منظور، در آغ  
 تا  ترين درصد و فراواني مشخص گرديد     اساس بيش  ها بر  آن هاي مرتبط با  ل تأثيرگذار و مؤلفه   سپس عوام و  

الزم به ذكر است   . شودها شناسايي    و پرسشنامه  ها مصاحبه گيري از بهرهبا  موانع و عوامل مورد نظر      در ادامه   
تمركـز   مؤلفـة زيـر   چنـد   وار بـر    نمونـه  تنها   نيست و لذا  پذير  ها در اين مقاله امكان     مؤلفه مطرح كردن همة  

  :خواهيم كرد
  يادگيري زبان فارسيؤثر در انصراف دانشجويان از ادامةترين عوامل ممهم -

 ميزان دشواري هر يك از چهار مهارت زباني -

 در يادگيري زبان فارسيمشكل اصلي دانشجويان  -

  هاي آموزشيدانشجويان از برنامهها و نيازهاي خواسته -

  هدف تحقيق

ـا  هاي خارجي و  اين تحقيق با هدف بررسي وضعيت آموزش و يادگيري زبان فارسي در دانشگاه             در  ب
 يادگير ي مشكالت مختلف، قصد داريم   كشور دو و بيست دانشگاه از  ك ي و چهل از آماري نمونه انتخاب
ـايي     اساس ديدگاه  را بر  غيربومي آموزانفارسي ـا بـدين طريـق         هاي يادگيرندگان زبان فارسي شناس ـيم ت كن
ـارجي            مهم بتوانيم ـان خ ـا  كـشف كـرده و بـه تحليـل آن       را  ترين موانع يادگيري زبان فارسي به عنوان زب ه

  .بپردازيم
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  پرسش تحقيق

ـان فارسـي  آموزش و يادگيري   ـا     در دانـشگاه زب ـاي مختلـف خ ـا چـه مـشكالت و مـوانعي     ه رجي ب
  روبروست؟

  پيشينه تحقيق

ـان فارسـي بـه غيرفارسـي           ةدر زمين  ـاگون،     مشكالت آموزش و يادگيري زب ـان در كـشورهاي گون زبان
، پذير نيـست    در اين مختصر امكان   ها     آن گرفته است كه پرداختن به همة     هايي صورت     تحقيقات و پژوهش  

  .لي اشاره خواهد شدبنابراين فقط به سه پژوهش به طور اجما
ـان ها تحقيق و تدريس زبان فارسي بـه انگليـسي           پس از سال   )2004( دهقاني  يكـي از مـشكالت    ،زبان

خـط فارسـي بـه    . داندمي يادگيري زبان فارسي از طريق خطّ فارسي   زبان را آموزان انگليسي   اساسي فارسي 
 وجود  هاي كوتاه،   نوشته نشدن واكه   چونهايي هم   ، داشتن نارسايي  وفبه هم چسبيده نوشته شدن حر     دليل  

ـادگيري   شود فارسيهايي دارد كه باعث مي   دشواري ...چند نشانه براي يك آوا و        آموزان در مراحل اوليـة ي
ـا حّتـي در    زيرا تجربـه نـشان داده آن  . درستي ياد بگيرندبه از طريق اين نظام خطّي  زبان فارسي را    نند  توان ه

ـان        كـه  بنابراين بهتـر آن اسـت     . نويسند  وف التين مي  كالس درس فارسي، آن را به حر        بـراي آمـوزش زب
  ةكه براي هر صداي توليد شده، يك نـشان           فارسي، ابتدا از يك نظام خطّي جايگزين استفاده شود به طوري          

ـان فارسـي بـه        تا ابت  ثابت در نظر گرفته شود     ـاي زب ـتي  دا صداها و آواه ـاني   آموختـه درس كـه    شـوند و زم
الخطّ فارسـي وارد   هاي آتي، به تدريج رسم  بتوانند كلمات و جمالت ساده را ادا كنند، در هفته        يادگيرندگان

  .نظام آموزشي گردد
، به تحليل وضـعيت     آموزش زبان فارسي گفتاري معاصر     كتاب    مقدمة در )2004( استيلو و همكارانش  

نويسند چـون     پردازند و مي    روپايي مي هاي آمريكايي و ا     زبانان در دانشگاه  آموزش زبان فارسي به غيرفارسي    
ـيك و    شناسي، به فرهنگ و تاريخ و     شناسي و به خصوص ايران      هاي مطالعات شرق    اكثر رشته   ادبيات كالس
ـتور «شـود و روش آموزشـي         فارسي نوشتاري به فارسي گفتاري ترجيح داده مـي         پردازند،  باستان مي  ــ  دس

ـات            رار مي هاي آموزشي ق    در دستور كار برنامه   » ايترجمه گيرد و در نهايت دانشجويان كه مقادير زيادي لغ
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توانند متون فارسي را به انگليسي و به نحو احـسن ترجمـه كننـد                 اند، مي   فارسي و دستور زبان را ياد گرفته      
  . ولي در عوض از تلفّظ صحيح كلمات و گفتگوي حتّي خيلي ساده عاجز هستند

ـان            س مشكل اصلي رو   قد است ت مع )1390( طاليبوا ـات زب ـان فارسـي، تركيب زبانان در كالس درس زب
ـافي اسـت فهـم آن بـراي                   مثالً وقتي مي  «: گويد  او مي . فارسي است  گوييم اين تركيـب، يـك تركيـب اض

آيد به خاطر تشابه ساختاري آن با زبان         شود، اما وقتي تركيبي به همراه حرف ربط مي          دانشجويان دشوار مي  
يا تركيباتي با دو مترادف و متضاد، مثل نزديك و دور، كوچك            ... شود    ميروسي همه چيز مفهوم و واضح       

ـازند شوند، مشكل   گرفته نمي و بزرگ و تركيباتي مشابه نيز، چون در زبان روسي چندان به كار               ـاليبوا  . »س ط
را بـه    تركيبات با حـروف ربـط واو      به نام   كتابي  براي حلّ اين مشكل      2002در سال   ها تحقيق      از سال  پس
  .تر كندآسانزبان آموزان روس  فارسي را برايطريق فهم تركيبات فارسي رساند تا بدين  اپ ميچ

  روش تحقيق 

 مكاتبه و پرسشنامه از طريق اينترنت انجام گرفته ژوهشي مصاحبه به شيوةاين تحقيق با استفاده از ابزار پ   
ـان انگليـسي و فارسـي        با مصاحبه  »ميلياهو«و  » ميل  جي«حبه با استفاده از     در مصا . است شوندگان به دو زب

بوده است، بدين صورت كه ابتـدا يـك       ساختمند -ها به صورت نيمه   روش مصاحبه . تبادل نظر شده است   
ـافتن از                  هشدرح  سؤال كلي مط    و سپس با توجه به روند بحث و تبادل نظر، سؤاالت ديگري براي آگاهي ي

 پسپرسشنامه نيز   . ه است شد از وضعيت حاكم، پرسيده      رفترونشرايط موجود و پيدا كردن راهي براي ب       
ـا در     از نوشته شدن به زبان انگليسي از طريق اينترنت به دانشگاه         ـال گرديـد ت هاي كشورهاي مختلـف ارس

  .آموزان اين مراكز قرار گيرداختيار فارسي
  :به قرار زير هستندكنندگان در مصاحبه  شركت

  .هاي شرقي، دانشگاه اسلو، نروژ ـ مدير بخش مطالعات فرهنگ و زبان1
  .راينوكجزيره كريمه، امربي آموزش زبان فارسي، دانشگاه ملّي تاوريدا در سيمفروپل، شبهـ كمك2
  .ارشد تاريخ و هنر ايراني، دانشگاه هاروارد، آمريكا زبان فارسي، دانشجوي كارشناسيآموختةـ دانش3
ارشد مطالعات زبـان فارسـي، دانـشگاه بركلـي،          اسي زبان فارسي، دانشجوي كارشن    آموختةـ دانش 4

  .كاليفرنيا، آمريكا
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  . ارشد ادبيات تطبيقي، دانشگاه ايالتي ميشيگان، آمريكا زبان فارسي، دانشجوي كارشناسيآموختةـ دانش5
ارشـد مطالعـات زبـان فارسـي، دانـشگاه هنـر،             زبان فارسي، دانشجوي كارشناسي    آموختةـ دانش 6

  .ليافلورانس، ايتا
  .الملل، زبان فارسي، دانشگاه توكيو، ژاپن ـ دانشجوي ارتباطات بين7
  گيل، كاناداشناسي، زبان فارسي، دانشگاه مكـ دانشجوي زبان8
  .، زبان فارسي، كراچي، پاكستانM.B.Aـ دانشجوي 9

  . زبان فارسي، كيرسن، استرالياآموختة  دانش-10
هاي تشريحي  ك دانشگاه از بيست و دو كشور به پرسش        آموز غيربوميِ چهل و ي     فارسي 326همچنين  
   .پاسخ دادند

  :داد را تشكيل ميسؤاالت اصلي مصاحبه و پرسشنامهدو پرسش زير، 

ـا    كـه اغلـب آن       كنند، دليل ايـن     هاي مختلفي اقدام به يادگيري اين زبان مي         آموزان با انگيزه   ـ فارسي 1 ه
ـا       دانشگاهي نيستند، چيست؟ بـه  اليةيادگيري زبان فارسي تا سطوح ع عالقمند به    نظـر شـما چـه عامـل ي

  مانند؟دهد تا از ادامه راه باز قرار ميتأثير  آموزان را تحت فارسية اولي عواملي انگيزة
ـادگيري         يادگيرندگان   ،بوميآموزان غير ـ به نظر فارسي   2 ـام ي ـا چـه دشـواري     زبان فارسـي هنگ ـا و     ب ه

   روبرو هستند؟ناخوشايندياحساسات 
ها به روش كيفي كدگذاري و پـس از   ها و پاسخ پرسشنامه     ها، ابتدا متن مصاحبه     آوري داده    از جمع  سپ

  .قرار گرفتن در جدول، تجزيه و تحليل شدند

  نتايج تحقيق 

  ها و مشكالت چالش

ـلي      كنبا توجه به اظهارنظرهاي شركت     ـاخة اص ـاي    دشـواري ندگان در تحقيـق، مـشكالت از سـه ش ه
ـا مطـرح كـردن نظـرات        ادامـه   در  . اند   ناشي شده  آموزشي و عوامل اجتماعي و فرهنگي      يادگيري، عوامل  ب

  .كنندگان در تحقيق، به طور جداگانه به بررسي اجمالي اين مشكالت خواهيم پرداخت شركت
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  كنندگان در تحقيقهاي يادگيري زبان فارسي از نگاه شركتـ دشواري1

  ـ خواندن و درك مطلب1ـ1

كّلـي دو   ن يك مهارت دريافتي، جزء مهم يادگيري يك زبان خارجي است و به طـور                خواندن به عنوا  
شده را به درستي و رواني بخواند و آموز بتواند متن چاپي و يا نوشته كه زبان   اين:كند هدف مهم را دنبال مي  

ين مهارت مؤثّر    در امر يادگيري ا    بسياريعوامل  . پيام اصلي متن را درك كند     بتواند  در پي آن    سپس اين كه    
گيرند، يادگيري به صورت مطلـوب صـورت نخواهـد          توجهي قرار توجهي و يا كم     د كه اگر مورد بي    هستن

  .گرفت
ـاگون مؤثّر  شوندگان و دانشجويان از ميان علل         در پژوهش حاضر، مصاحبه    ـاس تجربـه و      بـر  ،گون اس

ري مهارت خواندن و درك مطلـب  آموزان حين يادگيها كه مشكل اصلي فارسي ترين آن به مهمدانش خود   
  :نداز قرار موارد زير اشاره كرد، پنداشتندمي

  ـ لغات فارسي1ـ1ـ1

ـات      ) 36-35: 2002( آموزش و يادگيري لغات به قدري مهم است كه نيشن و ميارا            ـلي لغ به نقش اص
  .كنند ه ميدر يادگيري نه تنها مهارت خواندن، بلكه اهميت آن براي سه مهارت زباني ديگر نيز اشار

  : گويد  زبان فارسي از دانشگاه هاروارد ميآموختةدانش
 به خاطر    دشواري  است، زيرا تنوع لغات فارسي و      دشوارخواندن متون فارسي براي دانشجويان بسيار       «

  .»كند آموزان را با چالش روبرو مي ها، فارسي سپردن معاني گوناگون آن
ـات و            دشواري بيشترين   دهد كه   جدول شماره يك نشان مي     ها در يادگيري مهارت خواندن، به تنوع لغ

  .ها ارتباط دارد كه باالترين بسامد را به خود اختصاص داده استبه خاطر سپردن معاني آن
  هاي زبان فارسي  لغتـ فرهنگ2ـ1ـ1

ـترس اغلـب          معـروف پـور  فرهنگ لغت آرياندر حال حاضر   تـرين فرهنـگ لغتـي اسـت كـه در دس
ـاي    هاي دو زبانه موجود در دانشگاه       نامه  اين فرهنگ و اكثر لغت    . خارج از كشور قرار دارد    آموزان   فارسي ه

ـان      مختلف دنيا به دليل پيچيدگي و رعايت نكردن استانداردهاي الزم نمي       ـاي يادگيرنـدگان زب تواننـد نيازه
  .فارسي را برطرف سازند

  :گويد  زبان فارسي از دانشگاه هاروارد ميآموختة دانش
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راحتـي  ه بتواننمي اند كهاي نوشته شده چنين به گونه  هم. متعدد هستند هاي زبان فارسي    رهنگ لغت ف «
  .»دي لغات پركاربرد انگليسي پيدا كرمعادل فارسي برا

 كـه در   هايي   فرهنگ لغت   گرفت كه  توان نتيجه    مي ار عنوان به دست آمده    چه جدول شماره يك، از    در

ـا ايـن كـه           . د، از استانداردهاي الزم برخوردار نيستند     آموزان قرار دارن  دسترس فارسي  ـاي تأسـف دارد ب ج

ـاي فرهنـگ   هاست براي تدوين پروژه سال ـاريِ پيـشرفته  ه ـاي  از پيكـره  نگ ـاني بهـره مـي   ه گيرنـد، در   زب

     .دشو ارسي از اين ابزار استفاده نميهاي زبان ف نگاري فرهنگ

  ـ خطّ فارسي3ـ1ـ1

ـاوتي     عاملهاي خطّ فارسي ويژگي ـام خّطـي متف  ديگري است كه خواندن متون را براي افرادي كه نظ
 .دارند، دشوار كرده است

   از جمله فارسي و عربـي مـسلّط اسـت،           از استراليا كه به پنج زبان زندة دنيا         زبان فارسي  آموختة دانش
  :گويد مي

ـامِ خطّـي فارسـي       براي يك فارسي  « ـناختي از نظ ـيچ ش ـاني    نـدارد،  آموزِ مبتدي كـه ه  خوانـدن زم
ة متفاوت وجـود  به ياد داشته باشد كه براي يك آوا بيش از سه نشانپيوسته ساز است كه بايد       مشكل
تر از   و سخت[s] و سه نشانه براي تلفّظ صداي [z]نشانه براي تلفّظ صداي   چهاربراي مثال. دارد

 � [u/v]مثـل  . باشـد  وا مـي  مختلف يك آفتن و به خاطر سپردن محلّ استفادة دو نشانة گرآن، ياد 
  »)واو(

ـان   انـد، در مراحـل اوليـة       ا ياد نگرفته  چنين معتقد است دانشجوياني كه قبالً زبان عربي ر         او هم  ـادگيريِ زب  ي
   .شوند يي سردرگم ميها فارسي، با چنين دشواري

. انـد   دههاي آن اشاره كـر      شوندگان و اغلب دانشجويان به خطّ فارسي و كاستي        هفتاد درصد از مصاحبه   

ـان  زبانان بـسيار     و اردو  زبانانتوان گفت اگرچه آموزش نظام خطّي و الفباي فارسي به عرب            بنابراين مي  آس

ـام        در مراحل اوليـة    آموزان  فارسيند،   در ديگر كشورها كه نظام خطّي متفاوتي دار        ،است ـادگيريِ ايـن نظ  ي

  .شوند  روبرو ميهاي انكارناپذيري دشواريخطّي، با 
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  كنندگان در تحقيقهاي يادگيري مهارت خواندن از نگاه شركتدشواري: 1جدول 

  عنوان
  :مصاحبه
  درصد
  فراواني

  :پرسشنامه
  درصد
  فراواني

  فارسيـ تنوع بسيار زياد واژگان 1
60  
6  

  ـ
  

   به خاطر سپردن معاني لغات فارسيـ  دشواري2
40  
4  

9,5  
31  

3عربي، فرانسوي، فارسي و (هاي لغات فارسي  ع ريشهـ تنو(...  
40  
4  

5,5  
18  

  
لغات 
  فارسي

  هاي لغات زبان فارسي  مناسب براي آموزش ريشهـ نبود شيوة4
10  
1  

3,0  
10  

   لغات پركاربرد فارسييافتن در انآموز ـ ناتواني فارسي1
10  
1  

2,7  
9  

 معادل فارسي يافتنزبان در يسي انگلانآموز ـ ناتواني فارسي2
  براي لغات پركاربرد انگليسي

10  
1  

1,2  
4  

  ـ عدم تميز بين لغات پركاربرد فارسي معاصر و قديمي3
10  
1  

0,6  
2  

  
  

خواندن و 
  درك مطلب

فرهنگ 
هاي  لغت

  زبان فارسي

 در شناسايي لغات مربوط به فارسي انآموز ـ ناتواني زبان4
  اي محاوره

10  
1  

0,9  
3  

  هاي خطّ و الفباي فارسي ـ دشواري1  خطّ فارسي  
07  
7  

16,2  
53  

  130  26  جمع

  شنهاديحل پيراه

  : الخط فارسي، آموزش زبان فارسي با استفاده از الفباي التين درست نيست، زيراخالف نظر منتقدان رسم بر
ـايي        ـ هر زبان غربي مانند    1 ـاني، ايتالي ـاگون و حـروف         از تلّفـظ  ... و اسپانيايي، فرانسوي، آلم ـاي گون ه

ـان            ه مي  استفاد مخصوص به زبان خود    ـا   كند، در نتيجه ترجمهة صداهاي فارسي به ايـن زب ـتفاده از    ه ـا اس  ب
  .حروف التين قابل اعتماد نيست
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ـات  آموزِ غربي با لهجة زبان مادري خـود   فارسي استفاده از حروف التين باعث خواهد شد كه          -2  كلم
  .فارسي را ادا كند

  . با حروف التين نيست تمام كشورها ـ  نظام خطّي3
ايـشان وجـود   جه بهتر است از الفباي فارسي استفاده شود ولي براي آواهايي كه بيش از يك نشانه بر      در نتي 

 و بـه تـدريج   شده پركاربردتر براي آموختن آن آوا انتخاب   انةابتدا نش » ص«و  » س«،  »ث «هاي  دارد مانند نشانه  
ـين از   هم. گيرنـدگان آموختـه شـود     ي به ياد  هاي كاف   هاي ديگر همراه با تمرين و مثال        و به مرور زمان نشانه     چن
 خـطّ    كـه  كنندگان در تحقيق معتقـد هـستند،      حتّي تعدادي از شركت   . توان ياري گرفت    الفباي فونتيك نيز مي   

  هاي آموزشي آموخته شود چون يگر مهارت آموزش، همراه با دبايد از همان مراحل اولّيةفارسي 
  .كند  ميدشوارتراش را  يريبه تعويق انداختن آموزش خطّ فارسي، يادگ ـالف
ـان فارسـي را         ـ به تعويق انداختن آموزش خطّ فارسي، آموزش مهارت        ب هاي خواندن و نوشتن به زب

  .سازد هم با مشكل روبرو مي
قبل از شـروع رسـمي   ( حتّي بهتر است اولين قدم در آموزش زبان فارسي باشد    آموزش خطّ فارسي    ـ  پ

  ).آموزش زبان فارسي
  ـ نوشتن2ـ1

محقّق خواهد شد كه از نظام نوشتاري و دستور زبان به قـدر             آموزان    فارسي  براي  زماني مهارت نوشتن 
  استفاده كنند و اهميـت ي براي برقراري ارتباط  به عنوان پل مهم    نوشتنبتوانند از   سپس   تا   آگاهي يابند كافي  

ـان فارسـي         ) تاينترن ( مجازي  محيطاين امر هنگامي كه يادگيرندگان قصد استفاده از          ـادگيري زب را بـراي ي
  :شودشامل دو دستة زير ميي در زبان فارسي معاصر  نظام نوشتار.شوددارند، آشكارتر مي

هاي درسي    هاي رسمي، كتاب     كه در متون ادبي، رسمي، روزنامه، نامه       1رسمي هاي نوشتاري   گونه )الف
  .شود و آموزشي به كار برده مي

ـا   هاي دوستانه و صميمي، وبالگ      ه در نامه   ك 2اي  هاي محاوره   نوشته )ب ـين  و هم  ه ـتاري     چن ـبك نوش  س
  .رود زاده و چوبك به كار مي چون جمالنويسندگان معاصر هم

                                                 
1. Literary 
2. Conversational 
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ـايز قائـل شـود، يعنـي       دانشجوي فارسي  آموز مقيم خارج بايد قادر باشد بين اين دو نوع سبك نوشتاري تم
ـتوري اغلـب    اه بي گوكه به صورت غيررسمي   را  هايي    بتواند نوشته  ـاي    در وبـالگ نهايت عاميانـه و غيردس ه

  . تشخيص دهدهاي رسمي و قابل قبولِ جامعه تحصيل كرده ايراني  متنازشود  زبانان ديده ميفارسي
  :گويد  ميگيل كاناداشناسي از دانشگاه مك دانشجوي زبان

ـ ،رسند ابتدا ساده و مفيد به نظر مي   قواعد دستوري   . دشوار است نوشتن   «  از مـدتي مـشكالت   پـس ا  ام 
  .»شوند تدريج آشكار مي هنظام نوشتاري ب

  : معتقد استخته زبان فارسي از دانشگاه بركلي كاليفرنياآمو و دانش
  .»شنويم با خطّ فارسي بنويسيم تمام آنچه را كه مييمغيرممكن است بتوان «

 

   تحقيقكنندگان درهاي يادگيري مهارت نوشتن از نگاه شركتدشواري: 2جدول 

  
  عنوان
  

  :مصاحبه
  درصد
  فراواني

  :پرسشنامه
  درصد
  فراواني

  50  ـ ياد گرفتن دو سبك نوشتاري متفاوت1
5  

0/7  
23  

  40  ـ دشواري خطّ فارسي هنگام نوشتن كلمات و جمالت2
4  

8/5  
19  

  
  
  

  نوشتن

  20  زبان فارسي قواعد دستور ـ ناتواني در يادگيري3
2  

5/8  
28  

  70  11  جمع  
 

ـاد پاسـخ از سـؤال                     2ل  در جدو  ، ازسه عنوان ايجاد شده و يازده پاسخ به دست آمده از مصاحبه و هفت
ـاز بـه يـك دور      نوشتن و سبكگيري كرد كه  توان نتيجه   كيفي پرسشنامه مي    آموزشـي  ةهاي مختلـف آن ني

  . ريزي دقيق داردبرنامهبا منسجم و 
  ـ صحبت كردن3ـ1

هاي نوين آموزشـي كـه مبتنـي بـر      اساس رويكردها و روش بر )113-115: 1999( ريچاردز و راجرز  
 را بياموزد كـه در      يتواند زبان   آموز زماني مي    زبان«: محور و تعامالت ارتباطي است، معتقدند     رويكرد فعاليت 

  .» كندمشاركتها و تكاليف  فعاليت
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 كه است آناش  زمهارتباط با ديگران است، الكه نقشِ مهم آن در يادگيري زبان برقراري      صحبت كردن   
ـارِ عقيـده،     هايش را از طريق بحث و گفتگـو و          آموز فرصت داده شود در كالس درس آموخته         به زبان  اظه
  .به كار بگيردعمالً 

  :گويد الملل از دانشگاه توكيو مي دانشجوي روابط بين
ـا      و  فشرده آموزش زبان فارسي به صورت كوتاه و       هايكه كالس    زماني « ـار س هفتـه  عت در    فقط چه
ـته    گفتگو با يك فارسيامكان ديگر براي شما    شود و از طرف     برگزار   زبان در خارج از كالس وجـود نداش

ـاد           بسياريو   لغات زبان، رغم اين كه دستور   باشد، طبيعي خواهد بود كه علي      ـان فارسـي را ي ـا از زب  چيزه
  .»درستي به فارسي ادا كنيدنتوانيد يك جمله را بههمچنان گرفته باشيد، 

  كنندگان در تحقيقموانع يادگيري مهارت صحبت كردن از نگاه شركت: 3جدول

  
  عنوان

  :مصاحبه
  درصد
  فراواني

  :پرسشنامه
  درصد
  فراواني

شناسي  هاي ايران در رشته مهارت صحبت كردن اعتباربخشي كمتر بهـ 1
  هاي خواندن و نوشتن  در مقايسه با مهارت

50  
5  

1  
11  

   درس  تمرين كافي در كالسـ نداشتن2
30  
3  

1  
15  

   گفتگو به زبان فارسي در خارج از كالسامكانـ نبود 3
20  
2  

1  
29  

  
  صحبت كردن

  ـ كمبود مواد سمعي و بصري4
20  
2  

1  
20  

  75  12  جمع

آموزان براي صحبت كردن چه در كـالس درس            فارسي نيافتن فرصت   دهدهاي اين جدول نشان مي    داده
  . مهمي است كه مانع تقويت مهارت صحبت كردن شده استبسيارشكل و چه در خارج از كالس، م

  ـ فارسي گفتاري و فارسي نوشتاري4ـ1

  تمايز قائـل شـود و ايـن مـسئلة           و فارسي گفتاري   وز بايد بتواند بين فارسي نوشتاري     آم  هر فرد فارسي  
  .كنندگان در تحقيق دشوار است اكثر شركتموفقيت در آن برايمهمي است كه 
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  :، مانندشودفراواني ميتغييرات دستوري دچار ) ايمحاوره(ن فارسي معيار در حالت گفتاري زبا
  اي فارسي محاوره  فارسي نوشتاري

  بهش  به او

  دوستاشونن  دوستهايشان هستند

  :يا مثالً صرف افعال
  گم مي �گويم  مي
  گي مي �گويي  مي
  گه مي �گويد  مي

 

  كنندگان در تحقيقفارسي گفتاري و نوشتاري، از نگاه شركتموانع و مشكالت مربوط به : 4جدول 

  
  عنوان

  :مصاحبه
  درصد
  فراواني

  :پرسشنامه
  درصد
  فراواني

  70  ـ تفاوت فاحش بين فارسي نوشتاري ياد گرفته شده و فارسي گفتاري1
7  

7,0  
23  

  60  ـ كمبود منابع آموزشي2
6  

7,3  
24  

  
  

فارسي 
گفتاري و 
  نوشتاري

زبانان هاي فارسي، مشكل اصلي اردو  واژه تلفظ صحيحـ ناتواني در3
  )به علت قرابت و نزديكي دو زبان(

10  
1  

  ـ

  47  14  جمع

ـافي در كـالس درس و نبـود             اره سه و چهار حاكي از آن است كه        هاي شم جدول ـتن تمـرين ك  نداش
اين موضوع كه . است  آموزان دشوار كرده خارج از كالس، صحبت كردن را براي فارسي       فرصت گفتگو در  

ـا    ه فارسي شود، مشكلي است ك     شود به همان روش نوشته نمي        مي ادازبان فارسي به نحوي كه       آمـوزان را ب
هاي آموزشـي، فارسـي    پرسيم چرا در برنامه شوندگان مي كه از مصاحبه   و زماني روبرو كرده است   دشواري
  :دهند ميگونه پاسخ  اين! گيرد؟ اي چندان مورد توجه قرار نمي محاوره
  اي در خارج از كالس درس ـ كاربردي نبودن فارسي محاوره1
  آموز به استفاده از فارسي گفتاري در زندگي عادي ـ عدم نياز فوري و ضروري فارسي2
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  ) تحصيليبه خاطر رشتة (ـ كاربردي نبودن فارسي گفتاري در محيط كالس3
  )زبانان در كل فارسي( آموز با ايرانيان ـ ارتباط نداشتن فارسي4
  اي ارتباط با فارسي محاوره ـ نبود منابع آموزشي كافي در5

ـارت آموزشـي    شود كه براي يادگيري زبان فارسي، هر    ديده مي  با توجه به موارد مطرح شده      ـار مه  چه
 دكتر دالـن  پاسخ آن را از است كه پرسشيگيرد، ه آموزش بايد به چه ترتيبي صورت     ك   هستند، اما اين   مهم

  :معتقد است )2012  شخصي،مكاتبة( دكتر دالن .استنظر   كه در اين زمينه صاحبايمطلب كرده
ـا   پـس از آن     .  شود آموختهابتدا بايد ساختمان زبان، شكل و معني واژگان به دانشجويان           « دانـشجويان ب
ـاوت             شوندان در جمله آشنا مي    سازي و ترتيب واژگ     جمله   و در اين مرحله است كه قادر خواهنـد بـود تف

  .»ي و زبان گفتاري را بياموزندميان زبان نوشتار
ـا برنامـه          در كل مي    دقيـق بـراي   ريـزي  توان گفت اگر يك دورة آموزشي يك و يا دو سالة منسجم و ب
ـافي در       كه فارسي    چهار مهارت آموزشي در نظر گرفته شود به طوري         يادگيري هر  آموزان فرصت تمرين ك

ـان    شته باشند، بسياري از دشواري    دارا  ... كالس درس، بحث و گفتگو و        ـابراين  . تـر خواهنـد شـد      ها آس بن
  .دكن آموزان ايفا مي دگيري زبانعوامل آموزشي نقش مهمي را در امر يا

  ـ عوامل آموزشي2

ـامي  و  اسـت كنندگان در تحقيق عنوان شده    تد، از طرف شرك   شواملي كه در اين بخش ارائه مي      عو  تم

  . شودنميرا شامل عوامل متغير آموزشي 
  مدرسـ 1ـ2

 آن است،   آموزشآموز نسبت به زباني كه در حال          هاي يادگيري و نگرش زبان      مدرس در رشد مهارت   
  تهية مانندبر عهده دارد؛پذير وظايف مهمي  مربي مسئوليت). 44-43: 2010بارترم، ( داردنقش بسيار مهمي    

الس، تـشويق،    كـ  وزان، ايجاد نظم و انضباط و ادارة      آم  هاي درسي، ارزشيابي موفقّيت و پيشرفت زبان        طرح
متأسفانه ). 2002ريچاردز،   بيشتر نگاه كنيد بهبراي اطالع (...آموزان و   يادگيري زبانترغيب و تقويت انگيزة

هاي مختلف خارج از كشور، شرايط        هاي آموزش زبان فارسي در دانشگاه       ن حاضر در كالس   اغلب مدرسا 
  . را ندارنداهرآموزگار مالزم يك 
  : گويد  زبان فارسي از دانشگاه ايالتي ميشيگان ميآموختة دانش
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ـا را جـدي نمـي        هاي مقدماتي،     خصوص در دوره  ه ب ان ايراني م  مدرسا ـان هم. گرفتنـد   اصـالً م كـه   چن
ـپانيايي كـه       در مقايسه با كـالس . گرفتند دانشجويان نيز كالس درس را جدي نمي    ـان اس ـاي آمـوزش زب ه

مـدرس  . تكاليف درسي بسيار كم بود. گرفت ، پيشرفت در كالس زبان فارسي به كندي صورت مي      داشتيم
ـا مطلبـي را      از او مي  كه     و زماني »  خيلي خيلي پايين است    سطحتانشما  «گفت     مي كراراً ـتيم ت  بيـشتر   خواس

برديم كه هرگز نبايد از  دانستيد و ما پي مي  شما از قبل بايد جواب سؤالتان را ميگفت توضيح دهد، فقط مي  
  .او سؤالي بپرسيم

ـا مربـي، مجـرّب،            دهـد كـه     وان ايجاد شده در جدول شماره پنج نشان مـي         شش عن   اگـر مـدرس و ي
ـان بـر انگيـزة  پذير نباشد، رفتار و كـردارش تـأثير منفـي     كارآزموده و مسؤليت  . خواهـد داشـت  ن آمـوزا   زب

ـان دوم   اي است كـه پژوهشگران معتقدند انگيزه عامل شخصيتي پيچيده    ـادگيري زب مهـم و  از عوامـل   در ي
از . راحتـي ناديـده گرفـت     بـه آن را    توان   نمي  و )40: 2011دورنيه و يوشيودا،    (رود  كننده به شمار مي   نتعيي

في داشته باشد و بتوانـد آن را        ند، تسلّط كا  ك  طرف ديگر مربي زبان خارجي بايد به آن زباني كه تدريس مي           
رسد كه اغلب مدرسان زبان فارسي صـالحيت الزم را بـراي             به نظر مي   اما متأسفانه . درستي صحبت كند  به

  . رندهاي خارجي نداآموزش اين زبان در دانشگاه
ـارا               ناتواني آموزان  يكي از مشكالت فارسي    ـان، عب ـين واژگ ـاي موجـود ب ت و  شان در تشخيص مرزه

ـاري    بايد  زبان  آموزگار غيرفارسي «: گويد  مي) 2012 شخصي،   مكاتبة (دكتر دالن . جمالت است  بر زبان گفت
  .»دتا دانشجو با خطاي شنيداري مواجه نشو» داشته باشدتسلّط كامل و آهنگ آن 

اي ه  زيرا نظام آوايي زبان فارسي ويژگي     . مدرس نقش مهمي در تقويت مهارت شنيداري دانشجو دارد        
تواند در    ها وجود نداشته باشد و اين مربي ماهر است كه مي            خاصي دارد كه ممكن است در بعضي از زبان        

  . كندياريآموز  هاي آوايي، به فارسي درك اين تفاوت
   درسيـ كالس درس و برنامة2ـ2

يك واحد درسي زبان فارسي به صورت  )اروپايي، آمريكايي و استراليا   ( هاي غيرآسيايي   در اكثر دانشگاه  
 ن رشته به صورت غيررسمي دايـر اسـت و         ها نيز اي    گردد و متأسفانه در بعضي از دانشگاه        اختياري ارائه مي  

ها، عاليق     كه با ديدگاه   يدانشجوياننام كنند؛     ها ثبت   ند در اين كالس   توان  هاي مختلف مي    دانشجويان از رشته  
صرفاً گذراندن يـك واحـد       كنجكاوي شخصي و يا       يا به دليل   اند و   يك جا جمع شده   و تمايالت مختلف    
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گردد كه جو كالس چنـدان جـدي گرفتـه      و اين باعث مي   اندآموزي روي آورده  درسي اختياري به فارسي   
  .نشود
 ـ كتب و مواد آموزشي3ـ2

 كـشور مقـصد   اجتماعي  نش زباني و مضامين علمي، فرهنگي و        كتاب ابزار آموزشي مهمي در انتقالِ دا      
ـته نـشده  هاي علميِ مـورد تأييـد     ر كتابِ درسي با روش    اگ. است  هرگـز نخواهـد توانـست    ،نباشـد  نگاش

ـاي    هاي آموزشي بعـضي از دانـشگاه        متأسفانه در برنامه  . يادگيرنده را براي رسيدن به هدفش ياري رساند        ه
ـثالً در  . شـود   يقرن پيش است، استفاده م    هاي آموزشي زبان فارسي كه متعلّق به نيم         اروپايي هنوز از كتاب    م

 لُرنز و آموزش زبان فارسيِاز كتاب   همچنان براي آموزش اين زبان   س  يحال حاضر در دانشگاه باسيلِ سوي     
  . شودكه متعلق به پنجاه سال پيش است، استفاده مي )1967( علوي

  :گويد  زبان فارسي از ايتاليا ميآموختة دانش
شود و امكان دسترسـي   هاي ايتاليا تدريس مي  دانشگاه زبان فارسي فقط در ،تا جايي كه اطّالع دارم    « 

البتـه در دوران    . هـا وجـود نـدارد       فروشـي  در كتـاب   مولـوي ادبي مانند حافظ و      هاي درسي و    به كتاب 
داد، هايي كـه اسـتاد در اختيارمـان قـرار مـي             هاي درسي، بيشتر از جزوه     نيز ما به جاي كتاب      دانشجويي
   .»كرديم استفاده مي
 نشان  هاي آموزشي مناسب و علمي      ود كتاب كنندگان در اين تحقيق به نب     هاي شركت االي پاسخ بسامد ب 

دوين كتب آموزشي زبان فارسـي  هاي آموزشي امروزي نقشي در تاين كه اصول و روش دهد عالوه بر   مي
 نيزآموزان    يهاي مختلف فارس  به نيازها، مطالبات و خواسته    در نوشتن اين متون آموزشي      د، بلكه   كن نمي ايفا

   .شود نمييتوجه
  آموزش ـ زمان4ـ2

ـان برقـراري   كند كه در خارج از كالس درس           در كشوري زندگي مي    ي كه آموز  فارسي ـا    امك ـاط ب  ارتب
ـان          سويو از   اين امكان بسيار محدود است،       ندارد و يا     رازبانان    فارسي  ي ديگر زبان فارسي نيـز بـراي او زب

در طـول هفتـه و در كـالس درس          ، نيازمند خواهد بود     اص و جديد است   هاي خ   كامالً متفاوت با ويژگي   
ـاعات             ٪30. ساعات بيشتري را براي يادگيري اين زبان سپري كنـد           مـصاحبه شـوندگان بـه كـم بـودن س

  .اند آموزشي اشاره كرده
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  ـ در حاشيه قرار گرفتن آموزش زبان فارسي5ـ2

ـاكم در      بر اساس  به داليل گوناگون و    بنا ـايي       ز دانـشگاه   بـسياري ا    شـرايط ح ـايي، آمريك ـاي اروپ  و  ه
شود و يادگيري آن بـراي دانـشجويان           نمي  داده آموزش مستقل   زبان فارسي به عنوان يك رشتة      ،استراليايي

 سرپرست رايزني فرهنگـي     پورمحسني .اجباري نيست .... شناسي و    شناسي، ايران   هاي مطالعات شرق    رشته
  : گويد در كشور آلمان مي

فارسي از ديدگاه محققّان بـه  . اند هاي شرقي روي آورده   اسانِ نسل جوان در آلمان به ساير زبان       خاورشن
  ).1388 پورمحسني،( هاي آفريقايي از قبيل بانتو، سواحلي و بربر تنزّل يافته است حد زبان

 ندارند، ايـن  رسياي براي ترويج زبان فا ها عالقه   كه مقامات رسمي اين دانشگاه       زماني بينيم بنابراين مي 
ـته مـي        تبار هستند كه حاميا   يان ايراني اروپاييان و آمريكاي   ـلي ايـن رش  الزم را بـراي     گردنـد و بودجـة      ن اص

كننـد، بـه صـورت        هاي كشوري كه زندگي مي      هاي زبان فارسي در دانشگاه      هاي تخصصي و برنامه     كرسي
ـتاد كريمـي     به مديريت    »فرهنگي روشن  ميراث« غيرانتفاعي   براي مثال مؤسسة  . گيرند  وقف بر عهده مي    اس

ـالتي پنـسيلوانيا و دانـشگاه              ها و بورس    ، وام حكاك هايي را به دانشگاه واشنگتن، دانشگاه آريزونا، دانشگاه اي
ــه (ايــالتي كاليفرنيــا در ِفرِزنــو اختــصاص داده اســت   :بــراي دريافــت اطالعــات بيــشتر رجــوع كنيــد ب

http://menas.arizona.edu/persian   
  :گويد  زبان فارسي از استراليا ميآموختة دانش

ها،  شود، زيرا اگرچه اكثر استراليايي      هاي خارجي، زبان فارسي آموخته نمي       در كشور من، در مدارس زبان      «
  .»اي داشته باشد كنندهيست كه تقاضا، ولي فارسي زباني نگيرند  را ياد ميبسياريهاي اروپايي و آسيايي  زبان

- زماني كه دانشجويان مطالعات شرق     دو عنوان اول از جدول شماره پنج نشانگر آن است كه          بسامد باالي   

ـند،         خصوص ايران هشناسي و ب   ـاري نباش  شناسي ملزم به انتخاب زبان فارسي به عنوان يك واحـد درسـي اجب
ـان را نيـز در نظـر بگيرنـد      شـغلي ، آيندة  درسي حدهاي در انتخاب وا  كهكامالً طبيعي خواهد بود    درنتيجـه   .ش

 هاي آموزشـي    براي بهبود كيفيت برنامه   كه  د  شو   كالس درس زبان فارسي باعث مي      ها در   كنندهكاهش شركت 
دهـد، ادامـة    گونه كه شواهد نـشان مـي       آن . اقدام قابل توجهي صورت نگيرد     هاي زبان فارسي    و طرّاحي برنامه  

  . بستگي پيدا كرده استدوست و دوستداران زبان فارسيان فارسي به حمايت ايرانيان وطنحيات زب
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  كنندگان در تحقيق از نگاه شركتبه عوامل متغير آموزشيمشكالت و موانع مربوط : 5جدول 

  
  عنوان

  :مصاحبه
  درصد
  فراواني

  :پرسشنامه
  درصد
  فراواني

زبان  زبان در تلفّظ صحيح آواهايرسيـ ناتواني مدرس غيرفا1
  فارسي

20  
2  

1/2  
7  

  زبان ـ ناتواني مدرس در آموزش دستور2
20  
2  

4/2  
8  

  ـ ناآگاهي مدرس ايراني از دانش تعليم و تربيت3
10  
1  

9/0  
1  

  پذير نبودن مدرس ايراني ـ مسئوليت4
10  
1  

 ـ

  ـ جدي گرفته نشدن دانشجو توسطّ مدرس ايراني5
10  
1  

 ـ

  درسم

آموزان براي يادگيري زبان  ـ تشويق و ترغيب نكردن فارسي6
  فارسي در كالس درس

10  
1  

 ـ

  ـ كوتاه بودن ساعات كالس درس زبان فارسي1
20  
2  

6/3  
12  

  هاي آموزش زبان فارسي ـ پيشرفت كند كالس2
20  
2  

0/3  
10  

فارسي و عربي براي زبان ـ دشواري يادگيري همزمان دو 3
  شناسي مطالعات شرقدانشجويان رشتة

10  
1  

  ـ

كالس 
درس و 

هاي برنامه
  درسي

  ـ جدي نبودن كالس درس زبان فارسي4
10  
1  

2/1  
4  

هاي آموزشي مناسب و مطلوب براي سطوح پيشرفته  نبود كتاب
  آموزشي

90  
9  

3/11  
37  

  عوامل آموزشي

كتب و مواد 
ه در  نوشته شد فارسيهاي آموزش زبان كاربردي نبودن كتاب  آموزشي

  ايران
60  
9  

  ـ

  دسترسنارضايتي دانشجويان از كتب در 
50  
5  

8/5  
19  

    
هاي تهيه شده توسط مدرسان، به جاي  ها و كپي استفاده از جزوه

  هاي آموزشي مستقل استفاده از كتاب
40  
4  

 ـ
  

  
زمان 
  آموزش

كم بودن تعداد ساعات آموزش در طول هفته، دوره و سال 
  تحصيلي

30  
3  

1  
1  
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هاي مختلف و مرتبط  اجباري نبودن آموزش فارسي در دانشكده
  هاي شرقي با زبان

30  
3  

9/3  
13  

هاي آموزش زبان فارسي در مقايسه با  جدي گرفته نشدن كالس
  هاي خارجي هاي زبان ديگر كالس

30  
3  

5/1  
5  

 با ديگر يهاي آموزش زبان فارس قابل مقايسه نبودن كالس
  ... اسپانيايي، فرانسوي و هاي اروپايي مانند زبان

20  
2  

  ـ

وضعيت نامطلوب آموزش و يادگيري زبان فارسي در مقايسه با 
  هاي شرقي مانند تركي و عربي ديگر زبان

20  
2  

  ـ

هاي  كم بودن تكاليف منزل در مقايسه با تكاليف ديگر زبان
  خارجي

10  
1  

  ـ

ر حاشيه د
قرار گرفتن 
  زبان فارسي

   فارسي فقط در دو فصل از سال آموزش زبانارائة
10  
1  

  ـ

  117  56  جمع

  ـ عوامل اجتماعي و فرهنگي3

پس از كند و امكان دارد   يادگيري انتخاب ميبا هدف زبان خارجي را  ابتداآموز   است كه زبان   آشكار

 نسبت به يـادگيري زبـاني   او رانگرش  عوامل ثانوية بيروني همچون مسايل اجتماعي و فرهنگي،      ،مدتي

 فرد را تا حـدي كـاهش دهـد كـه             انگيزة  اين ديد منفي   ،و در نهايت   منفي سازد ه انتخاب كرده است،     ك

هاي  نگرش )196-192: 2007( براون. هاي زباني شود در كسب مهارت او عدم موفّقيتضعف و  باعث

يـون،  هاي كـشور مقـصد از طريـق تلويز          آموز با فرهنگ و سنّت      منفي را حاصل تماس غيرمستقيم زبان     

و قابـل اعتمـاد    موّثـق  حقيقتاًداند كه    ها و ساير منابع ارتباط جمعي مي        هاي خبري، كتاب    سينما، گزارش 

  .نيستند

عمـوي مـن    . مـذهب هـستم   من يك مسلمان سنّي    «:گويد  از كراچي پاكستان مي    M.B.A دانشجوي

ـان فارسـي ديدنـد،        مرا به ي   ة من عالقة  تواند به خوبي به فارسي صحبت كند اما وقتي خانواد           مي ادگيري زب

ـان فارسـي را بـراي    خـواهم   ميكه   خواهم تغيير مذهب داده و شيعه شوم، در حالي         مي كه كردند   تصور زب
 يادگيري زبان فارسي نيز گذاشته براش را    در پاكستان، اختالفات مذهبي تأثير منفي     . داليل ديگري ياد بگيرم   

  .» ماستنياكانكه زبان فارسي، زبان   است، در حالي
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  كنندگان در تحقيقفرهنگي از نگاه شركت عوامل اجتماعي و مشكالت مربوط به: 6جدول 

مشكالت ناشي از عوامل 
  عنوان  فرهنگياجتماعي و 

  :مصاحبه
  درصد
  فراواني

  :پرسشنامه
  درصد
  فراواني

  40  ) از سفر به ايرانهراس ( امنيت كشور ايراناطمينان نداشتن ازـ 1
4  

1/3  
10  

 40  ـ مشكالت مربوط به ويزا2

4  
1/3  

10  

 40   ايراني حاكم در جامعه شايعات ضدپذيري ازتأثير ـ 3

4  
0/4  

13  
   فرهنگيـ سياسي

ـ نگرش منفي نسل جديد ايرانيان مقيم كشورهاي خارجي نسبت 4
اين افراد بيشترين يادگيرندگان زبان فارسي را ( به مردم و كشور ايران

  ).دهند تشكيل مي

10 

1  

  
5/1  
5  

 70  كشورهاي اروپايي ايران با  اجتماعي ـ ـ ضعف ارتباطات فرهنگي1

7  
0/4  

13  
هاي ايران و   دانشگاهميانـ نبود ارتباطات قوي و مستحكم 2

  شود ها آموخته مي هاي اروپايي كه زبان فارسي در آن دانشكده
40 

4  
5/2  
8  

هاي  ها و دانشكده نشگاه ضعيف سفارت ايران با دابسيارـ ارتباط 3
  مربوط به آموزش زبان فارسي

10 

1  
1/2  
7  

ـ علمي   فرهنگي 

 40  هاي آموزش زبان فارسيارتباط سفارت ايران با كالسنبود ـ 4

4  
8/1  
6  

  گراييدن به مذهب شيعهبه مفهوم فارسي قلمداد شدن يادگيريـ 1  مذهبي
  )مذهب پاكستانطرز تفكّر بعضي افراد سنّي(

10  
  ـ  1

ها و  ما، كتاب تلويزيون، سينز طريقآموز با ايران ا  فارسيـ آشنايي1  جمعيوسايل ارتباط 
  موثّقهاي خبري نا ش گزار

10 

1  
0/4  

13  
  85  31  جمع

 

شـود كـه ضـعف       نتيجـه حاصـل مـي       اين ده پاسخ و يازده عنوان ايجاد شده      ازمجموع يكصدوشانز 
 ـ  ستحكم نبـودن روابـط علمـي   آموز و همچنين مـ   ميان كشور ايران و كشور فارسيارتباطات فرهنگي

هـا وجـود دارد،       هاي خارجي كه كرسي زبان فارسـي در آن          دانشكده هاي ايران و    ن دانشگاه فرهنگي ميا 
شـوندگان بـا   اكثـر مـصاحبه   و  موضوع قابل توجهي است كه باالترين بسامد را به خود اختـصاص داده   

نفي آن در تثبيت جايگاه زبان فارسـي در ايـن   ثير ماند و به تأ به اين موضوع پرداختههاي مختلف    ديدگاه
  .اند ها اشاره كرده دانشگاه
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: 1999 الـيس، (گذارنـد  تأثير مي طرز فكر افراد بر اجتماعي و هويت قومي   اگرچه سن، جنس، طبقة   
تـوان از آن    ر مقصد موضوع مهمي است كـه نمـي        آموز نسبت به زبان و فرهنگ كشو        اما نگاه زبان  ،  )26

 در مـسير  كنندهعاملي بازدارنده و يا تقويتتواند  آموز مي  نگرش زباناليس معتقد است كه    .چشم پوشيد 
ي متفاوت يادگيرندگان نـسبت بـه زبـان مقـصد و      گويد طرز فكرها او همچنين مي  . يادگيري زبان باشد  

شور ي اجتماعي و فرهنگي خاص ك ها  ارزشآموز به عنوان عضوي كه دارندة بان خود ز ديدگاههمچنين
  زبـان آموز در امر يادگيري زبان دوم و يـا  د عاملي براي پيشرفت و يا شكست زبانتوان  خويش است مي  

 باعـث   نسبت به عوامل اجتمـاعي و فرهنگـي       در نتيجه، نگرش مثبت افراد     ).191: همان(باشد  خارجي  
  . خواهد شدموجب كاهش پيشرفت و يا شكست در امر يادگيري زبانآنان ها و نگرش منفي  موفّقيت

   نتيجه

هاي   در مقايسه با ديگر زبان    در حال حاضر    هايي است كه       زبان در زمرة  بايد توجه داشت كه فارسي    
كمتر براي تحصيل و يادگيري خصوص كشورهاي اروپايي و آمريكايي   به در بسياري از كشورهاشرقي

همچنين طبق  . گردد  اري ارائه مي   درسي اختي  ها به عنوان يك واحد      شود و در بيشتر دانشكده      انتخاب مي 
- شـهروندان نيمـه    آمـوزان آمريكـايي     ، بـسياري از فارسـي     )2012 شخـصي،    مكاتبة ( دكتر حقيقي  گفتة

ديگـر  . انـد  والدينـشان فراگرفتـه  از اي را كـه از زبـان فارسـي دارنـد،         زمينـه   اندك پيش   كه هستند1بومي
 از يادگيري زبـان     پيشكه    شناسي هستند     سالمسي و يا ا   شنا  هاي شرق    دانشجويان رشته  آموزان نيز   فارسي

قبل از زبان    و )ها اجباري است     عربي در اين رشته    يادگيري زبان (اند  آموختهفارسي، حتماً زبان عربي را      
هاي شرقي مانند تركي و عبري تـسلط دارنـد و يـا در حـال يـادگيري آن                به يكي ديگر از زبان     ،فارسي
شـود و بـراي    ديگر لزومـي بـراي يـادگيري زبـان فارسـي ديـده نمـي               نئوالبنابراين از نظر مس   . هستند

 امكان   شخصي ارتباط دارد و    هاييادگيري كامالً به داليل و انگيزه     دانشجويان نيز انتخاب اين زبان براي       
. پوشـي كننـد  هاي زبـان فارسـي، از يـادگيري آن چـشم    روبرو شدن با كمترين دشواريدارد به محض  

بـا توجـه بـه       خارجي هـستيم   سد اگر خواهان گسترش زبان فارسي در كشورهاي       ردرنتيجه به نظر مي   
  . آموزان باشيم فارسي در يادگيريهاي افزايش انگيزةبايد در پي راهشرايط موجود، 

                                                 
1. Persian heritage speakers 
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  ه سؤاالت تحقيق پاسخ ب

 دانشجويان نگـرش مثبـت و انگيـزة        نشان داد كه اكثر      ست آمده از بررسي سؤال اول تحقيق      نتايج به د  
ـان فارسـي در اكثـر     كننـدگان در تحقيـق،   طبق اظهارات شركت. دارنداليي براي يادگيري زبان فارسي      با زب

 را بـراي    آن دانـشجوياني كـه      شـود و    ك واحد درسي اختياري ارائـه مـي       هاي خارجي به عنوان ي    دانشگاه
يان از يـل دانـشجو  ايـن قب . شناسي هستندهاي مختلف شرقكنند غالباً دانشجويان رشتهيادگيري انتخاب مي 
ـناخت     تحصيلي هاي درسي مختلف رشتة   طريق مطالعة كتاب   ـاريخ و           خـود ش  ي نـسبي از كـشور، مـردم، ت

ـاد بگيرنـد         آورند و عالقمند مي     دست مي فرهنگ ايرانيان و ادبيات فارسي به      ـا  . شوند كه زبان فارسـي را ي ب
گيري كرد كـه اگـر دانـشجويان    تيجهتوان چنين نكنندگان در اين تحقيق مي   توجه به بررسي نظرات شركت    
ـين يافتـه  .  آنان بوده است شخصياند، بيشتر ناشي از انگيزة برگزيدهزبان فارسي را براي يادگيري       ـا   همچن ه

ـا   نگرش اكثر آن  .  تحصيل ندارند   به انتخاب كشور ايران براي ادامة       اغلب دانشجويان تمايلي   نشان داد كه   ه
 مـشكالت   و ناشي از موانعي همچون     بدبينانه تقريباً    بدانجا  تحصيل امةت به كشور ايران و سفر براي اد       نسب

   مواردي همچون. استسياسي، فرهنگي و علمي 
   امنيت كشور ايران از  اطمينان نداشتن)الف
  مشكالت مربوط به ويزا  )ب
  كشورهاي اروپايي ايران و ضعف ارتباطات فرهنگي، اجتماعي ميان  )پ
اروپايي كه زبان فارسـي در  هاي  هاي ايران و دانشكده  دانشگاهميانو مستحكم نبود ارتباطات قوي     )ت

  شود  ها تدريس مي آن
   شايعات ضد ايراني حاكم در جامعه پذيري ازتأثير  )ث

بـراي سـفر،    آموزان را از انتخاب ايـران          كه فارسي  هستندشمار موانع سياسي، فرهنگي و علمي         از تعداد بي  
  . دارند ميازتحصيل و كسب و كار ب

ـين دانـشگاه       « :گويد  مي )2012 شخصي،   ةمكاتب( دالن  كه دكتر  چنان ـات ب ـاي ايـران و      كمبـود ارتباط ه
ـان هم... اي دارد كنند، نقش بسيار منفي ها تدريس مي هاي اروپايي كه زبان فارسي را در آن    دانشكده  كـه   چن

دگيري زبان  دانشجويان را براي يا    وي، انگيزة ميان كشورهاي اسكاندينا  كمبود ارتباطات فرهنگي و اجتماعي      
  .»دهد تأثير قرار مي  تحتفارسي تا سطوح عالية دانشگاهي
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ر يادگيري زبان فارسـي بـه عنـوان      ت حاكم ب   تا از موانع و مشكال     براي آن طرح شد   سؤال دوم تحقيق    
ي بـه عنـوان   بان فارسـ مشكالت و موانع يادگيري زكه  داد نشان   هاي تحقيق  يافته .زبان خارجي آگاه شويم   

ـاعي ـ    هاي يادگيري دشواريزبان خارجي از سه شاخة اصلي  فرهنگـي  ، عوامل آموزشـي و عوامـل اجتم
ـان فارسـي    ه موانع و مشكالت مختلفي در زمينةكنندگان در تحقيق ب شركت. ناشي شده است   ـادگيري زب  ي

ـارت دشواري كـسب   هاي يادگيري، در بخش مربوط به دشواري. اند كرده اشاره ـتن    درمه  خوانـدن و نوش
يعني در مجموع براي مشكالت مهارت خواندن، نُه عنـوان  است؛    خود اختصاص داده را به بيشترين پاسخ   

ـا نيـست كـه           .است هاي مهارت نوشتن    عنوان نيز مربوط به دشواري     ايجاد شده و چهار    البته اين بـدان معن
 در واقع همچنان كه شـومين  ن مشكلي ندارند،مهارت صحبت كردن يا شنيدن چنداكسب آموزان با     فارسي

ـتور و قواعـد نحـوي اسـت              كردنصحبتمهارت  «گويد،    مي) 204: 2002( ـادگيري دس . » چيزي بيش از ي
ـان                 موز مجبور است    آ  زبان ـارگيري آن زب عالوه بر يادگيري دستور، ساختارها و قواعد نحوي، دانـش بـه ك

ـادي دخيـل            . هاي مختلف را نيز ياد بگيرد       خارجي در بافت   در يادگيري مهارت صحبت كـردن عوامـل زي
فتگـو چـه در      نبود نياز فوري بـه گ      نيز مواردي همچون  هاي ياد شده و       رسد دشواري   هستند كه به نظر مي    

 فارسي ميان تفاوت فاحش ،زباناني و چه در خارج از كالس با فارسي       تحصيل كالس درس به خاطر رشتة    
ـا كـسب     باعث  ...  و   زه براي سفر و اقامت در ايران       نداشتن انگي  ،اي و نوشتاري    محاوره ـارت  شـده ت   در  مه

اهميـت  آمـوزان نيـز    مورد توجه قرار نگيـرد و بـراي فارسـي   هاي آموزشي  در برنامهصحبت كردن چندان   
-است بسامد باالي پاسخ چه كه واضح شكالت مربوط به عوامل آموزشي، آن      م دربارة. چنداني نداشته نباشد  

 مهمـي اسـت       و اين مسئله    منابع موجود است    نيز كيفيت نامناسب   كتب و مواد آموزشي و      كمبود دربارةها  
عوامـل  تـوان دريافـت كـه       مـي  مچنين با توجه به موارد مطـرح شـده        ه. داي براي آن انديشي     ه بايد چاره  ك

ست، معتقد ا )187: 2007( كه براون  همچنان. آموزان دارند گوناگون فرهنگي نقش مهمي در نگرش فارسي    
هاي يادگيري در اصول، تفكّرات، احساسات      يادگيري فرهنگ كشور مقصد فرايندي است كه در طول سال         

هاي خارجي، دانشجويان به واسطة   كه در دانشگاه كامالً مشهود است.دياب  عملكرد فرد يادگيرنده نفوذ مي  و
ـادگيري   ...) هنـگ ايرانـي و  شناسي، تاريخ و فر مطالعات خاورميانه، مطالعات ايران   (شان  رشتة تحصيلي  بـه ي

 آموزان به مردم و فرهنگ ايران است       نگرش فارسي  ، مهم ديگر  بسيار مسئلة. شوند  مند مي هزبان فارسي عالق  
ـارجي بـود                  و   . بنابراين بايد به دنبال راه حلّي براي كمبود شناخت فرهنگي ميان ايران و ديگر كشورهاي خ
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 بسيار مهمي در مسير پيشرفت يادگيري زبان فارسـي بـه عنـوان              سئلةدهد كه انگيزه م   ي ما نشان مي   هايافته
ـان فارسـي           كه مي  زبان خارجي است و تنها از طريق تقويت آن است          در را  توان وضع كيفـي آمـوزش زب

   .هاي خارجي بهبود بخشيددانشگاه
ـ         مي پژوهشبه طور كلي در پايان اين        ه عنـوان يـك   توان به اين نتيجه رسيد كه يادگيري زبان فارسي ب

ـا نـشان     ، يافته از طرف ديگر  . نيستهاي ديگر چندان دشوار     زبان خارجي در مقايسه با بسياري زبان       هاي م
در نهايت   .بااليي برخوردار هستند   شخصي   راي يادگيري زبان فارسي از انگيزة      ب آموزانداد كه اغلب فارسي   

زبان فارسـي را  د آموزش و يادگيري توان  ميگري كهبا توجه به مواردي كه اشاره شد و نكات بسيار ريز دي          
 آن كه نيازهاي    عالوه بر  بكوشند مسؤالن آموزشي بايد     توان چنين نتيجه گرفت كه      ، مي دتأثير قرار ده    تحت

ـاعي و   ارزش يادگيرندگان زبان را درنظـر بگيرنـد،  مدت زودگذر و طوالنيفرهنگي اجتماعي ـ   ـاي اجتم ه
ـان فارسـي در كـشورهاي      فرهنگي كشور مقصد را نيز مورد       ـان گـسترش زب  توجه قرار دهند واگـر خواه

ـاي افـزايش انگيـزه و نگـرش مثبـت            راه  كـشف  با توجه به شرايط موجود، بايد در پي        خارجي هستند،  ه
  .آموزان باشنديادگيري زبان فارسي در ميانِ زبان
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