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  چکیده

شناسی سازمانی آموزش زبان فارسی در جهان انجام شده است. تا کنون مطالعات مختلف و آسیباین پژوهش با هدف 

هاي سازمانی آموزش زبان فارسی در دهی به ابعاد مختلف آسیب. ضرورت نظم1اي در این زمینه انجام شده اما پراکنده

از الگوي تأیید شده مدل سه شاخکی  . بدست آوردن یک الگوي بومی با تأثیرپذیري2قالب یک پژوهش ساختارمند؛ 

روز از تمام منابع و امکانات، نگارندگان را بر آن داشت تا پژوهش کاربردي حاضر را . یافتن نتایج کاربردي به3همچنین 

پژوهش از  (پایایی) 2و اعتماد(روایی)  1انجام رسانند. از آنجا که رویکرد پژوهش حاضر از نوع کیفی است، اعتباربه

. 5. تبادل نظر با همتایان 4. بررسی از زوایاي مختلف 3. مشاهده مستمر 2. تماس طوالنی با محیط پژوهش 1دهاي راهبر

ها نیز، مشاهده، مصاحبه و هاي جمع آوري داده. کفایت مراجع انجام شده است. تکنیک6تحلیل موارد مثبت و منفی 

ها نشان داد عامل اقتصاد نقش رون فهمی محقق است. تحلیل یافتهها مبتنی بر استنباط و دمطالعات اسنادي و تحلیل داده

اصلی را دارد. نکته قابل توجه دیگر عوامل رفتاري و محتوایی است که با توجه به تأثیر و پیوستگی عوامل ساختاري نیاز 

- و رفتاري (درونریزي جدي در این زمینه دارد. همچنین کانون توجه مطلعین کلیدي به سمت مسائل فردي به برنامه

ها ریزيدار در برنامههاي هدف امري اولویتسازمانی) بوده است. بنابراین جاي دارد شناخت جامعه مخاطبان و گروه

  باشد.  

  

  شناسی سازمانی، آموزش زبان فارسی، مدل سه شاخکی، عملکرد، خارج از کشور.آسیبکلید واژه:          

  

  

  و بیان مسأله مقدمه. 1

و  زبان و انتقال آموزش اقتداري، هاي مهم رسیدن به چنینیکی از راه و است امروز، اقتدار فرهنگی در جهان اقتدارحقیقی

هاي بدیع ایرانیان در امتداد تاریخی کهن است که زبان فارسی تصویرگر زندة اندیشۀ غنی و آرمان .ادبیات به مردم جهان است

ایران، حضور مؤثر داشته و آثار شاعران و نویسندگانی چون فردوسی، بیهقی، خیام، عطار،  تاز دیرباز در خارج از قلمرو حکوم

اش همواره توجه و عالقه هاي جهانیاي جهانی از آن ساخته است. زبان فارسی با ظرفیتمولوي، سعدي و حافظ، چهره

اسالمی نهفته  -این زبان و آشنایی با فرهنگ ایرانی چنان به خود جلب کرده که خواستار فراگرفتنالمللی را آناندیشمندان بین

ویژه مستشرقان، به معناي فهم عمیق اند. یادگیري و شناخت این زبان براي غیر ایرانیان و بهدر ذخایر ادبی و علمی آن شده

زهاي ایران بسیار تحوالت اندیشۀ انسان ایرانی در طول زمان است. هر چند امروزه حضور و نفوذ زبان فارسی در فراسوي مر

هاي شود و زمینهي آموختن زبان فارسی دیده میکمتر از گذشته است، اما هنوز در بسیاري از نقاط جهان، شور و شوق زیادي برا

  آموزي در خارج از کشور وجود دارد. هاي گوناگونی براي فارسیمساعد، موجبات و انگیزه

                                                           
1 Validity 
2 Reliability 
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هاي ها و از مؤلفهزبان ملّی، به عنوان یکی از وظایف اساسی بسیاري از دولتدر دنیاي امروز، مدیریت آموزشِ فرامرزيِ 

ها نزدیک به یکصد سال است که از طریق شوراي فرهنگی بریتانیا این شود. انگلیسیمحسوب می» دیپلماسی عمومی«مهم 

فرانسه را در سطح جهان، با مدیریت و ها با تالش بسیار، حضور زبان کنند. فرانسويمدیریت را براي زبان انگلیسی اعمال می

پردازند. در جمهوري اسالمی ایران هم ها نیز با مؤسسه گوته به این مهم میکنند. آلمانیریزي مؤسسه آلیانس حفظ میبرنامه

 متولیان این امر مرکز گسترش زبان فارسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، شوراي گسترش زبان فارسی وزارت فرهنگ و

آوري بودند. به سفارش شوراي عالی انقالب فرهنگی در الملل وزارت علوم، تحقیقات و فنارشاد اسالمی، اداره کل امور بین

انجام شد،  "هاي متولی گسترش زبان فارسیشناسی دستگاهآسیب" 1390هاي مجلس شوراي اسالمی در سال مرکز پژوهش

اند که دالیل آن  به شرح زیر است: (صادقی، ها عملکرد چندان موفقی نداشتههها این دستگاشواهد نشان داد که در این سال

1390 :5-14(  

هاي تبلیغی و رعایت . عدم استفاده از ظرفیت2شناسی؛ عدم توجه به مخاطب .1هاي حوزة سیاستگذاري: الف) آسیب

. جایگاه ضعیف قانونی نهادهاي گسترش 4نهاد؛ هاي مردم. کم توجهی به جایگاه خاص سازمان3اي؛ هاي رسانهنکردن بایسته

  راهبردي  برخورد انفعالی و نداشتن برنامه .5؛ زبان فارسی در خارج از کشور

 .2نبود مرکز سیاستگذاري و هدایت نهادهاي گسترش زبان فارسی در خارج از کشور؛ . 1هاي حوزة ساختاري: ب) آسیب

. نبود سازوکار ارزیابی و نظارت 3ي مربوط به امر گسترش زبان فارسی در جهان؛ ها و وظایف نهادهاعدم تعریف و تعیین نقش

. تخصصی نبودن وظایف هر دستگاه و تداخل در امور یکدیگر؛ 4ها؛ قوي جهت ارزیابی عملکردها و میزان و کیفیت تحقق برنامه

هاي متولی توجهی دستگاه. بی7ت محدود مالی؛ .عدم مدیریت مطلوب در رابطه با امکانا6.کمبود بودجه مطلوب براي این امر؛ 5

هاي فرهنگی ایران در خارج از کشور، هاي سیاسی و نمایندگی. ناهماهنگی میان نمایندگی8شده خود؛ هاي تعریفبه کارویژه

  در جریان انجام صحیح امور مربوط به زبان فارسی 

هاي افزایی فعالیت. عدم هم2هاي مرتبط؛ سازمان . عدم انسجام و وحدت رویه میان1هاي حوزة اجرایی: پ) آسیب

ها به . توجه ناکافی این سازمان4. عدم تناسب جایگاه سازمانی این نهادها با شأن و موقعیت زبان فارسی؛ 3هاي مرتبط؛ سازمان

وضوعات دیگري کارگیري همه امکانات در این خصوص، به دلیل اهمیت مامر خطیر آموزش زبان ملی به خارجیان و عدم به

 که به عهده ایشان گذاشته شده بود.

هاي صحیح آموزشی، بر اساس نیازسنجی توجهی نسبت به ارائه منابع آموزشی و شیوه. بی1هاي حوزه آموزشی: ت) آسیب

اده . عدم استف4. عدم تدوین استانداردهاي آموزشی؛ 3هاي جدید؛ برداري مطلوب از فناوري. عدم بهره2شناسی؛ و مخاطب

 . کمبود منابع آموزشی.6. ناکافی بودن تعداد استادان اعزامی؛ 5هاي فرهنگی موجود در جامعه مخاطب؛ مطلوب از ظرفیت

شده، معلوم شد براي رفع مشکالت این فعالیت فرهنگی، یک نهاد مستقل با مدیریت واحد شناسی انجامبا توجه به آسیب

در این زمینه، تصویب اساسنامه بنیاد سعدي و  4/8/89انقالب فرهنگی در تاریخ گیري شورایعالی ضرورت دارد؛ حاصل تصمیم

هنگام شروع کار این بنیاد و در مطالعات راهبردي اولیه، مشاهده شد وضع زبان فارسی در «بود.  1391اندازي آن در سال راه

هاي ل اخیر است. صد سال پیش، تعداد کرسیصد سادهندة سیر نزولی جایگاه و موقعیت آن در طول یکالمللی نشانعرصۀ بین

صد سال اخیر، آموزش زبان فارسی که در تر بود؛ در طول یکزبان و ادبیات فارسی نسبت به امروز بسیار بیشتر و گسترده

؛ تدریج متوقف شدقارة هند و آسیاي مرکزي و قفقاز رایج بود، بهبسیاري از مدارس کشورهایی از جمله کشورهاي حوزة شبه

شناسان و استادان زبان فارسیِ پرآوازه و تأثیرگذارِ غیر ایرانی در خارج از کشور، یک به یک چشم از جهان نسل اول و دوم ایران

هاي همانندي داشته باشند؛ انگیزه و اقبال دانشجویان خارجی براي انتخاب رشتۀ زبان و ادبیات آنکه جایگزینفرو بستند، بی

تر شده و ترجمه و تحقیق و تألیف در زمینۀ زبان و ادبیات فارسی در رنگاقتصادي و سیاسی، روز به روز کمدالیل فارسی به

اي جامع و هاي مالی، رونق گذشتۀ خود را از دست داده است. بر این اساس، وجود برنامهدلیل محدودیتخارج از کشور، به

پیشگیري از وقوع فاجعۀ نابودي زبان فارسی، اهمیت و ضرورت یافت  هماهنگ، براي اصالح و جلوگیري از این روند نزولی و

) بدست 1396(سند راهبردي، » شناخت نسبی از جوامع مخاطب صورت گیرد اي از منابع موجود و دریافتتا مطالعۀ گسترده

در راستاي تدوین جلسۀ کارشناسی و شواي راهبردي  60ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف ماحصل بیش از آوردن فرصت

شناسی جامعی از مشکالت آموزش زبان و سند راهبردي آموزش زبان و ادبیات فارسی در بنیاد سعدي بود. با وجود آن آسیب

طور پراکنده و محدود به یک ادبیات فارسی در جهان که در یک قالب ساختارمند ارائه شود صورت نپذیرفته و بررسی اغلب به
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شناسی سازمانی کارآمد و اثربخشی در حوزة آموزش و گسترش زبان با این توصیف الزم است آسیبیا چند بعد بوده است. 

هاي ها بتوان در رفع مشکالت با برداشتن گامفارسی در خارج از کشور انجام گیرد تا با ارائه مدلی ساختارمند از تحلیل داده

مند به بررسی ابعاد مختلف آموزش که داشتن دید سیستمی و نظامریزي راهبردي انجام داد. چرا اساسی، سیاستگذاري و برنامه

دهی به سازد. بنابراین، ضرورت نظمهاي مشکل رهنمون میو گسترش زبان و ادبیات فارسی در جهان ما را به شناخت ریشه

مع هدف این مقاله هاي حوزة آموزش زبان و ادبیات فارسی در جهان و بررسی آنها در قالب یک مدل جاابعاد مختلف آسیب

 است. 

  

 روش تحقیق . 2

است. 1هاي دست اول و درون فهمی موضوع، سنت و رویکرد پژوهش کاربردي حاضر از نوع کیفییابی به دادهبه منظور دست

. بررسی از 3] 1. مشاهده مستمر[2. تماس طوالنی با محیط پژوهش 1پژوهش از راهبردهاي  (پایایی) 3و اعتماد(روایی)  2اعتبار

. کنترل از سوي اعضاء (رك حریري، 7] 2. کفایت مراجع[6. تحلیل موارد مثبت و منفی 5. تبادل نظر با همتایان 4زوایاي مختلف 

ها مبتنی مصاحبه و مطالعات اسنادي است. تحلیل داده ها مشاهده،هاي جمع آوري دادهگردد. تکنیک) محقق می70-66: 1385

ي تحلیل ي باز (عمیق) صورت گرفته شیوهنیافتههاي ساختبر استنباط و درون فهمی محقق است. الزم به ذکر است در مصاحبه

تر هاي کوتاهدر قالب جمله شوندهمصاحبه لهیوسبهشده بندي معانی بیان] یعنی خالصه3[5از نوع تلخیص معنایی 4متمرکز بر معنا

  است. 

  

  شناسی سازمانی صورت گرفتهفرایند آسیب. 3

هاي یادگیري و آموزش زبان است و بخش در آموزش زبان فارسی بخشی از موضوع بحث آموزش زبان فارسی بر اساس نظریه

بنابراین یک مواجهه موضوعی پیش شود. دیگر آن محتواي آموزشی است که بر اساس فرهنگ و ادبیات فارسی ایران انجام می

شناسی سازمانی ی خواهد نمود. آسیبموردبررسهاي اي از حیطهي گستردهمند را درگیر دامنهي نظامآید که انجام یک مطالعهمی

هاي مختلف اجتماع انسانی و نهادها و مؤسسات کاربردي است که از امر آموزش زبان فارسی همچنین نیازمند همکاري بخش

توان به موارد زیر اشاره کرد: استادان اعزامی وزارت علوم، سفیران و نمایندگان فرهنگی ج.ا. ایران در خارج، لۀ آن میجم

  کارشناسان داخلی حوزة آموزش زبان، کارشناسان وزارت علوم، سامان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و بنیاد سعدي. 

است و روش  موردمطالعههاي انسانی آوردن اطالعات از گروه دست قسمت بسیار مهمی از موضوع مربوط به چگونگی به  

گونه اطالعات که در هاي خام است. اینآوري دادهي مستقیم و جمعیابی به شیوهاصلی و پایه در این مطالعات مبتنی بر اطالع

آوري اطالعات به هاي جمعاي از روشتواند دامنهاست، (می آمدهدستبهي پیشین از افراد خبره شدهبیشتر مطالعات انجام

 (شده تا روش کامالً بدون ساختار مثل دیدار و گفتگوي آزاد باشد)هاي طراحیي بسیار ساختارمند همچون پرسشنامهشیوه

شناسی ی این آسیبآوردن الگوي بومهاي فرهنگی و اهمیت آن در بدست) قسمت دیگر مسئله مربوط به ویژگی1389محمدپور، 

هاي فرهنگی به محقق ویژگی همان)(باشد) موردمطالعهاست. همگن بودن زبانی، قومی و فرهنگی باید پایه اولیه و اصلی مناطق 

دست آوردن این اطالعات  تواند براي بههایی میهاي اطالعاتی باشد و از چه روشخواهد گفت که باید در پی چه شکلی از داده

هاي متولی آموزش و گسترش زبان فارسی در جهان اي سازماناي، کارشناسان منطقهد. به ضرورت چنین مالحظهاستفاده نمای

اي از اسناد، منابع، کتب و مدارك آن مناطق یا ي طیف گستردهها و اطالعات و مطالعهآوري دادهعنوان محققین اصلی با جمعبه

م بسزایی داشتند. بر این اساس، براي رسیدن به نتایج واقعی از ظرفیت هاي این پژوهش سهکشورها در بدست آوردن آسیب

منطقه کارشناسی تقسیم و  10شوراهاي راهبردي بنیاد سعدي نیز که با همین موضوع تشکیل شدند استفاده شده است. جهان به 

ها و عف (داخلی) و فرصتهایی دربارة نقاط قوت و ضجلسه شوراي راهبردي برگزار شد. نتایج آن داده 20طی دو سال 

هاي این مقاله را تشکیل داده است. بخش دیگر تهدیدها (خارجی) بود که با نتایج مطالعات اسنادي همگن شده و بخشی از داده

گذاري هاي متولی و محیط مخاطبان پایهشناسی سازمانی است که باید بر اساس درك نحوة کار سازمانبدست دادن الگوي آسیب

                                                           
1 Qualititative Research 
2 Validity 
3 Reliability 
4- Interview Analysis Focusing on Meaning 
5- Meaning Condensation 
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گیرد و از سوي دیگر با هاي قبلی در این حوزه مورد مطالعه و بررسی قرار میشناسیسو آسیباین امر هم از یک شود. براي

هاي آموزش و گسترش زبان فارسی در مند از آسیبشناسی سازمانی تالش شده است تا الگویی نظامبررسی الگوهاي آسیب

  جهان ارائه شود.

  

  مطالعه ادبیات تجربی موضوع. 4

هاي آموزش زبان و ادبیات فارسی در هایی که در مورد آسیبهمانطور که اشاره شد، در ابتدا سعی شده است تمام پژوهش

  معرفی شده است.  1خارج از ایران وجود دارد شناسایی و مطالعه شوند. این منابع به همراه موضوع در جدول 

  : مروري بر ادبیات تجربی موضوع1جدول 

  عنوان پژوهش
  نویسنده/نویسندگان

نحوه انتشار و 

  سال پژوهش

مدل   موضوع محوري

  بکاررفته

هاي شناسی دستگاهآسیب

متولی گسترش زبان فارسی در 

  خارج از کشور

زهرا استادزاده/ 

  ارسالن قربانی
  1390همایش، 

شناسی در سه حوزه آسیب

  ندارد  سیاستگذاري، ساختاري و فرایندي

بررسی مشکالت و موانع 

زبان فارسی در فضاي  آموزش

  مجازي
 1390همایش،   مهدي اسالمی

تحلیل مشکالت و موانع فرا 

روي مراکز ارائه دهنده و مجري 

- مسائل آموزشی (مشکالت نرم

  محتوایی)-افزاري

  ندارد

ترویج و تقویت زبان و 

-ادبیات فارسی در مصر، فرصت

  هاها؛ چالش

ابوالفضل رحمانی/ 

  دکتر فرامرز میرزایی
 1390همایش، 

کارهایی براي گسترش ارائه راه

  ندارد  زبان و ادبیات فارسی در مصر

ها و هایی (فرصتچالش

هاي) آموزش زبان و محدودیت

ادبیات فارسی به دانشجویان 

  خارجی عرب زبان

 1390همایش،   دکتر علی صفایی

ها، ها، محدودیتتبیین فرصت

- ها و ارائه راهمشکالت و توانمندي

هبود وضعیت تدریس کارهایی براي ب

  زبان و ادبیات فارسی

  ندارد

کارهاي ها و راهچالش

گسترش زبان فارسی در اقلیم 

  کردستان

دکتر نادر کریمیان 

  سردشتی
 1390همایش، 

کارهاي مشکالت و موانع و راه

- گسترش زبان و ادبیات فارسی به

- ویژه در دانشگاه سلیمانیه و صالح

  الدین اربیل

  ندارد

سازمانی و هاي کاستی

آموزشی در ترویج زبان و ادبیات 

  فارسی
 1390همایش،   محمدرضا موحدي

- هاي سازمانی و کاسیکاستی

هاي آموزشی بر اساس تجربه 

حضور در کشورهاي قزاقستان، هند، 

  بنگالد و جمهوري چک

  ندارد

زش زبان آسیب شناسی آمو

فارسی به غیر فارسی زبانان از 

به سوي « دیدگاه استادان با سابقه

  »طراحی یک الگوي کارآمد

  نسرین آقایی
نامه، پایان

1392  

یافتن بهترین شیوه براي آموزش 

زبانان و در غیر فارسیزبان فارسی به

نهایت یافتن الگوي کارآمد جهت 

  این مهم

  Qروش 

شناسی آموزش زبان آسیب

 زبانانفارسی به عرب
  نرگس گنجی

- بازشناسی مدرسان، کتب، واژه  1390همایش، 

افزارها و بررسی تأثیرات ها و نرمنامه

هاي دو ها و تفاوتسلبی شباهت

  زبان فارسی و عربی بر یادگیري

  ندارد

زبانیِ بررسی مشکالت بین

-آموزش زبان فارسی و راه

  کارهاي گسترش زبان فارسی

  فاطمه جعفري

بررسی مشکالت و ارائه   1387همایش، 

راهکارها از جمله منابع واقعی، منابع 

شنیداري، افزایش زمان -دیداري

  ندارد
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دوره آموزش، استادان و تهیه و 

  تدوین مطالب درسی 

سند راهبردي حفظ، آموزش 

  گروه مؤلفان  و گسترش زبان فارسی در جهان

شناسایی نقاط قوت، ضعف،   1396کتاب، 

تهدیدها و ارائه سیاست  ها وفرصت

  و برنامه بر اساس آنها

swot 

بررسی وضعیت دیپلماسی 

  فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

 آقاي محمد مسعود

آقاي سیدعلی  / صادقی

   کشفی

. راهبردهاي گسترش زبان 3  1390/03/04

  کشورفارسی در خارج از 

 ندارد

وضعیت دیپلماسی فرهنگی 

  جمهوري اسالمی ایران 
 آقاي محمد مسعود

  صادقی

. آسیب شناسی دستگاه هاي 4  1390/05/25

دولتی متولی گسترش زبان فارسی 

  در خارج از کشور

 ندارد

     

هایی از جمله همایش ملی واکاوي منابع آموزش زبان شناسی آموزش زبان فارسی همایششایان ذکر است براي آسیب

هاي ) برگزار شده است که تنها یکی از ابعاد آموزش در آن پررنگ بوده است همچنین موضوع1395زبانان (فارسی به غیر فارسی

کارهاي آموزش تلفظ زبان فارسی وع مشکالت و راهشناسی کار شده مانند مقالۀ خانم ندا سام با موضخاصی نیز در حوزة آسیب

 شناسیشناسی توجه کرده است. هدف ما در این پژوهش تحلیلی بر آسیب) که تنها به یک بعد آموزش در آسیب1390ها (به چینی

  سازمانی آموزش و گسترش زبان فارسی در تمام ابعاد آن در خارج از ایران خواهد بود. 

  

  چارچوب مفهومی. 5

ها، ها به منظور تعامل اثربخش و سودمند در راستاي حل مشکالت، چالشآوري دادهمند از جمعفرایندي است نظام 1شناسیآسیب

هاي متفاوتی ارائه شده شناسی سازمان در قالب مدل) آسیب2005هاي محیطی در سازمان (اندرو مانزینی، فشارها و محدودیت

  گردند:عرفی میاست که به اختصار برخی از آنها م

شش بعد پیشنهاد کرده است شامل: اهداف، روابط، ساختارها، رهبري، سیستم پاداش و  )1985( 2بوردمدل ماروین وایز -

  ). 1389هاي مفید هماهنگی (رحیمی و همکاران، مکانیزم

و شامل برنامهها ارایه شد که  4این مدل توسط میلکوویچ و بودریو :3یابیبا رویکرد عارضه نسانیامنابع  مدیریتل مد -

ي چالشهات و مشکالي از جلوگیرد؛ وفعلی عملکرت حل مشکالف: باهدن کنارکاد عملکرد بهبواي بر ست کهافعالیتهایی 

  . (Milkovich & Boudreau, 2004) سته احی شداطرد تی عملکرآ

چارچوبی براي نگرش و بررسی سازمان ارائه ) 1980این کار ابتدا توسط واترمن، پیترز و فیلیپس ( :کنزيمک S7 مدل -

، 6استراتژي، 5ساختاراست شامل:  تعامل میان هفت بعد از متأثر سازمانی حرکت و تغییر که بودند معتقد آنها گردید.

  از آنجایی که پژوهش آنها در شرکت بنیاد مشاوران .11هاي مشتركارزش، 10هامهارت ،9کارکنان ،8مدیریتيشیوه ،7هاسیستم

  . کینزي نیز مشهور استمک  7Sکینزي انجام شد به مک

                                                           
1 patology 
2 Weisbord  Marvin 
3 A Diagnostic Approach to Human Resource Management 
4 Milkovich & Boudreau 
5 structure 
6 strategy 
7 system 
8 style 
9 staff 
10 skill 
11 Shared values 
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شناسی سازمان وجود دارد که ر این مدل چهار فریم یا پنجره براي آسیبد: ) Clayton, 1990( مدل چهار فریمی -

   .4نمادین و سمبلیک. 4؛ 3سیاسی. 3؛ 2منابع انسانی. 2؛  1ساختار. 1 ز:عبارتند ا

) ایجاد 1968، تاگیوري و لیتوین، 1968این مدل توسط لیتوین و همکارانش (لیتوین و استرینگر،  :5مدل بورك و لیتوین -

بازنگري شد. دوازده مؤلفه در مدل شامل محیط بیرونی، مأموریت و استراتژي، رهبري،  1992شد و توسط بورك و لیتوین در 

ها و هاي افراد، انگیزش، ارزشي، الزامات وظیفه و مهارتها، جو واحد کارفرهنگ سازمانی، ساختار، اعمال مدیریتی، سیستم

  نیازهاي فردي و عملکرد است.

  

  :شاخکیالگوي مفهومی پژوهش؛ مدل سه. 6

). منظور 162: 1383ارایه شد (مقیمی،    8ايو زمینه 7، ساختاري6این مدل توسط میرزایی اهرنجانی در سه مقوله یا عامل رفتاري

هاي متولی (مانند کارشناسان صف و (محتوایی): تمام عوامل مربوط به نیروي انسانی که هم مخاطبان سازماناز عوامل رفتاري 

ستاد) و هم مخاطبان مختلف آموزش زبان و ادبیات فارسی در جهان خواهد بود. عواملی شامل انگیزش، روحیه کار، استعداد 

هاي متولی آموزش زبان فارسی وابط منظم حاکم بر اجزاي داخلی سازمانیادگیري و ... ؛ عوامل ساختاري: دربرگیرنده مجموعه ر

اي یا محیطی نیز شامل محیط و شرایط بیرونی که عوامل رفتاري و ساختاري را در جهان شامل قوانین و مقررات و عوامل زمینه

شود باید در جهان بکار گرفته میشناسی سازمانی که براي موضوع آموزش و گسترش زبان فارسی کنند. الگوي آسیبایجاد می

هاي متولی این امر و بر اساس شناخت محیط و مخاطبان صورت پذیرد. اولین گام در با توجه به درك کلی نحوة کار سازمان

اي در آن مشخص شده باشد. چرا که اگر نخواهیم بندي منطقههایی است که الزم است بر اساس تقسیماین زمینه شناسایی آسیب

هاي اصلی مناطق را توانیم اولویترو خواهیم بود که نمیهایی پراکنده و نامشخص در جهان روبهاي عمل کنیم با دادهمنطقه

هاي شناسایی شده در درستی تشخیص دهیم تا بر اساس آن بتوان سیاستگذاري درستی انجام داد. بنابراین فهرستی از آسیببه

هاي متولی آموزش و گسترش زبان فارسی در جمهوري اسالمی ا همان نقاط ضعف سازمانهمناطق مختلف تهیه شد. این آسیب

شاخکی در سه بعد ایران است که در شوراهاي راهبردي ذکر شده بدست آمده است. سپس این فهرست را با توجه به مدل سه

  بندي کردیم. اي دستهرفتاري، ساختاري و زمینه

  شود.اي ارائه میو گسترش زبان فارسی در جهان به صورت منطقهدر ادامه ابتدا نقاط ضعف آموزش 

  

  گانههاي متولی در مناطق دهنقاط ضعف سازمان. 7

بندي صحیحی صورت پذیرد.  الزم اي سعی شده است تا با توجه به نزدیکی شزایط فرهنگی و زبانی دستهبندي منطقهدر تقسیم

زبان افغانستان، تاجیکستان و هاي کالن سه کشور فارسیگذاريبودن سیاستبه توضیح است که بنا به ضرورت و متفاوت 

صورت مستقل و جداي تر اشتراك زبانی عمیق، بهازبکستان به دلیل سابقه اشتراکات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و از همه مهم

  از کشورهاي منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز بررسی شدند.

  

  کشورهاي فارسی زبان 7-1

 جویانه ما نسبت به مردم آن کشورها؛نگاه برتري. 1

 زبان؛. احساس تملک ما نسبت به تمدن ایرانی، زبان فارسی و جامعه فارسی2

 . طرح مسائل ایدئولوژیکی در قالب آموزش زبان فارسی؛3

 شی و...؛هاي مناسب، متون آموزها، ابزارهاي آموزشی زبان و ادبیات فارسی، سرفصلروزرسانی شیوه. عدم به4

                                                           
1 Structural 
2 HR 
3 Political 
4 Symbolic 
5 Burke & Litwin 
6 Content 
7 Co-Structure 
8 Context 
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ریزي در زمینه روابط گردشگري میان مردم این هایی مانند میراث فرهنگی و گردشگري براي برنامه. عدم جدیت سازمان5

 اند؛که کشورهاي رقیب مانند ترکیه در این زمینه موفق عمل کردهکشورها؛ درحالی

مربوطه و در نتیجه بروز پیامدهایی چون کاهش اعتماد هاي نامهها و موافقتنامه. عدم جدیت در اجراي کامل مفاد تفاهم6

 نسبت به ایران؛

  دوست؛ هاي ایرانحمایت کافی از نخبه . عدم7

 هاي مختلف و فضاي مجازي؛. فعالیت محدود و کم اثر ما در حوزه رسانه8

ران که در نتیجه آن سیاسی تاجیکستان توسط دولت ای -. عدم اتخاذ سیاست خارجی مناسب در قبال تحوالت اجتماعی9

 ایران را در بر داشته است؛ هاي مربوط به آموزش خط و زبان فارسیپیامدهایی همچون تعطیلی کلیه فعالیت

  هاي تحصیلی؛هاي موجود در زمینه راتبهریزي صحیح در استفاده از تمام ظرفیت. عدم برنامه10

 ارتباط با مخاطبان عام؛توجهی به بعد دیپلماسی عمومی و در نتیجه غفلت از . بی11

  هاي آموزشی؛. برخورد انفعالی و عدم لحاظ حضور رقباي عرب و ترك در مدارس منطقه در برنامه12

 
  قارهزبان فارسی در شبه 7-2

 ها؛هاي زبان فارسی در دانشگاهروز نبودن بخش. به1

 هاي درسی دقیق و پراکندگی در متون درسی؛. نبود سرفصل2

ها فقدان متون، منابع و وسایل آموزشی و کمک آموزشی استاندارد و مطلوب زبان فارسی بر اساس ضرورت. کمبود و یا 3

 اي؛و مطالبات منطقه

 اي آنان؛مند مراکز آموزش زبان فارسی و در نتیجه عملکرد سلیقه. عدم مدیریت صحیح و نظام3

 وشنود و عدم توانایی ارتباط به زبان فارسی؛ر گفت. کیفیت نامطلوب آموزش زبان فارسی در منطقه و ضعف استادان د4

ها و استاد هاي متقاضی و کمبود استاد اعزامی ثابت براي دانشگاه. عدم پاسخگویی مناسب جهت اعزام استاد به دانشگاه5

 افزایی؛هاي دانشموقت براي تدریس در دوره

 ن استادان جوان؛ریزي جهت جایگزین کرد. باال بودن سن استادان و عدم برنامه6

 هاي بازآموزي تخصصی براي استادان بومی منطقه؛ . کمبود دوره7

 ریزي براي ارتقاي روش تدریس به استادان زبان فارسی؛. عدم برنامه8

 هاي موجود در منطقه؛. کمبود بودجه آموزش زبان فارسی نسبت به ظرفیت9

ران اعزامی به منطقه در حوزه فرهنگی با اهداف گسترش زبان هاي برخی از مأموها و دیدگاه. عدم تناسب توانمندي10

 فارسی؛

 ها؛فعالیت در و نوآوري در حوزه آموزش زبان و ادبیات فارسی و عدم ابتکار اجراشده هايبرنامه . کیفیت پایین11

 هاي فرهنگی؛نمایندگیمقرر توسط  در زمان مربوط به آموزش زبان فارسی مصوب هايبرنامه . اجرا نکردن کامل12

 وضعیت آموزش زبان فارسی در منطقه؛ از کیفیتتحلیلی ناقص و بی هايگزارش و اخبار . انعکاس13

 ها؛فعالیت سازيبومی و منطقه فرهنگی هايدستگاه و امکانات هاظرفیت از مندي الزمشناسایی و بهره . عدم14

  آموزان و استادان و افراد مرتبط با زبان فارسی؛فارسی . عملکرد ضعیف نسبت به سایر رقبا در رابطه با15

  

  منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز 7-3

 هاي داخلی در ارسال کتاب و منابع آموزشی کافی؛. ضعف دستگاه1

 هاي درسی مناسب؛هاي زبان فارسی و کتابهاي تعریف شده براي دوره. فقدان سرفصل2

 مناسب براي منطقه؛هاي آموزشی نوین و . عدم رعایت شیوه3

 هاي الزم براي حضور قوي در منطقه؛. بهره نداشتن منابع انسانی اعزامی از مهارت4

 . آمیزش متون زبان فارسی با مسائل ایدئولوژیک؛5

 هاي فرهنگی ج.ا.ایران؛ها و نمایندگیهاي موجود بین سفارتخانه. مشکالت و ناهماهنگی6

 مصور و باکیفیت؛آموزشی متنوع، . کمبود وسایل کمک7
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 ها به منابع غنی فارسی؛هاي این کشورها و عدم تجهیز کتابخانه. استفاده از متون ضعیف زبان فارسی در دانشگاه8

 شناسی؛حمایت از مراکز ایران. عدم9

 هاي فرهنگی و تأثیر منفی آن در حوزه آموزش زبان و ادبیات فارسی؛. عدم شفافیت فعالیت10

  هاي ایران.بهینه از اتاق. عدم استفاده 11

 
  کشور ترکیه 7-4

  . کندي کار در ایران و عدم همپایگی با تحوالت روز ترکیه؛ 1

 هاي ترکیه در زمینه آموزش زبان فارسی؛توجهی به فرصت حضور علوي. کم2

ت استفاده در آموزش هاي فرهنگی براي استفاده از موسیقی و تئاتر و فیلم جههاي داخلی در برخی زمینه. وجود محدودیت3

 زبان فارسی؛

 هاي اجرایی، آموزشی و محتوایی زبان فارسی؛سازي نیازها و انتظارات طرف مقابل در زمینه. کاستی در برآورده4

. عدم وجود منابع تخصصی آموزش زبان فارسی براي ترك زبانان با نگاه محتوایی، با توجه به مفاهیم و موضوعات فرهنگی 5

 هاي ادبی معاصر ترکیه؛ت فرهنگی جامعه مخاطب و جریانمشترك، مطالبا

 قدیمی آموزش هايشیوه گیري ازشناسانه در تألیف کتاب آموزش زبان فارسی براي ترك زبانان و بهره. عدم نگاه زبان6

 آموزان؛ فارسی افزون روز نیازهاي برابر زبان در

در مقایسه با  هاي تلویزیونی و سینمایی ایرانزبان و حجم کم برنامهفارسی ايهماهوار هايشبکه ناکافى از گیري . بهره7

 ترکیه؛ هاي گستردها و شبکهبرنامه

فارسی  زبان آموزش هايکرسی و منابع آموزشی و کمک آموزشی به بصري سمعی امکانات، تجهیزات . کاستی در ارسال8

 هاي ایران؛و اتاق

 آموزش زبان؛  چهارگانه هايمهارت سنجش و آموزش فرآیند هماهنگ در ارزشیابی نظام . فقدان9

ترك زبانان و عدم تسلط کافی استادان ترك به  فارسی به زبان تدریس در فارسی زبان استادان از شمارى بودن تجربه . بی10

 گیري از زبان ترکی در آموزش ادبیات فارسی؛مکالمه زبان فارسی و بهره

 فارسی. ادبیات بزرگان و شاعران آثار و هانامهلغت هاي آموزش زبان فارسی،مانند کتاب ايکتابخانه منابع . فقر11

  نقاط ضعف عمومی در شرق و جنوب شرق آسیا

  . کمبود محتواي آموزشی مناسب و عدم دسترسی به منابع مناسب آموزشی با توجه به نوع مخاطب؛12

 فرهنگ کشورهاي منطقه؛ . عدم آشنایی بسیاري از استادان اعزامی با زبان و13

 هاي فرهنگی؛نامه. اجرایی نشدن مفاد مربوطه در موافقت14

 آموزان؛ دهی جریان جذب فارسی. عدم توانایی و امکانات الزم براي پوشش15

 هاي کشورهاي منطقه؛هاي زبان فارسی در دانشگاه. عدم تالش و اقدام جدي از سوي  ایران براي حفظ کرسی16

  منابع مناسب در زمینه ادبیات معاصر ایران.. نداشتن 17

 
  جهان عرب 7-5

  هاي راهبردي در دیپلماسی فرهنگی و عمومی در خاورمیانه؛ ریزي. ضعف در برنامه1

 تبلیغاتی؛ –گیري از ابزار نوین آموزشی . ضعف در بهره2

 کافی؛هاي داخلی در انتخاب، تهیه و ارسال کتاب و منابع آموزشی . ضعف دستگاه3

 هاي درسی مناسب؛هاي زبان فارسی و کتابشده براي دورههاي تعریف. فقدان سرفصل4

 . وجود صبغه تبلیغی، ایدئولوژیک و سیاسی در برنامه آموزش زبان فارسی؛5

 . عدم رعایت روش آموزشی نوین و مناسب براي منطقه؛6

 ي حضور قوي در منطقه؛هاي الزم برا. بهره نداشتن منابع انسانی اعزامی از مهارت7

 . عدم اطالعات کافی منابع انسانی اعزامی از فرهنگ و جامعۀ مخاطب؛8

 هاي فرهنگی ج.ا.ایران؛ها و نمایندگیهاي موجود بین سفارتخانه. مشکالت و ناهماهنگی9
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 . کمبود وسایل کمک آموزشی نوین، متنوع، مصور و باکیفیت؛10

 ی؛شناس. عدم حمایت از مراکز ایران11

 هاي فرهنگی و تأثیر منفی آن در حوزة آموزش زبان و ادبیات فارسی؛. عدم شفافیت فعالیت12

 هاي ایران؛برداري بهینه بخش فارسی از اتاق. عدم تجهیز و بهره13

اي ها و مطالبات منطقههاي برنجی ضرورت. عدم تعریف دقیق از متون، منابع و وسایل آموزشی و کمک آموزشی بادي14

 با هدف استانداردسازي آنها؛

 افزایی؛ هاي دانشها و استاد موقت براي تدریس در دوره. عدم حضور استادان اعزامی اعم از استاد ثابت براي دانشگاه15

 ها؛هاي زبان فارسی در دانشگاهروز نبودن بخش. به15

و افراد مرتبط با زبان فارسی، نسبت به عملکرد سایر  آموزان، استادان. عدم ارتباط مستقیم فعال و تعامل سازنده با فارسی16

 رقبا؛

سازي هاي فرهنگی منطقه و بومیهاي قانونی و زیرساختی و امکانات دستگاهمندي الزم از ظرفیت. عدم شناسایی و بهره17

 ها؛فعالیت

 بان فارسی در برخی کشورها؛ریزي و توسعۀ روش تدریس نوین (و تعمیم معیارهاي آزفا) به استادان ز. عدم برنامه18

 . در نظر نگرفتن معیارهاي آموزش زبان فارسی به عرب زبانان؛19

 هاي فرهنگی در داخل؛قومی توسط برخی گرایش -عربی و نژادي-. زنده کردن اختالفات ایرانی 20

 . اعزام نیروهاي غیرمتخصص در زمینه زبان فارسی یا نداشتن آشنایی معلمان اعزامی با زبان عربی به این حوزه؛ 21

 مذهبی با آموزش زبان فارسی؛ –هاي دینی . ادغام ایدئولوژي22

 هاي مستند و دقیق از وضعیت زبان فارسی؛. فقدان گزارش23

  هاي مخاطبان ما در آن جامعه.هنگی با گرایشیابی اشتراکات فر. توجه نداشتن به دست24

 
  منطقه اروپاي غربی 7-6

 . کمبود بودجه براي مراکز مرتبط با آموزش زبان فارسی؛ 1

  ها؛. عدم کفایت در اعزام استادان زبان فارسی به دانشگاه2

  فارسی؛ زبان . کمبود متون آموزشی مناسب براي آموزش3

  فارسی؛ زبان در زمینه آموزش. کمبود مدرسان مقیم و مجرب 4

 . پیوند ضعیف دولتیاران در زمینه زبان فارسی؛5

 دبستان؛ اول مقطع در ویژه به درسی کتب . کمبود6

 زبان آموزش حوزه در آموزش آنالین همچنین و کودکان ویژه ايماهواره هايشبکه مانند نوین آموزشی امکانات . نبود7

 فارسی؛

 هاي صوتی و تصویري؛گیري امکانات نوین در عرصه رسانهکارها و عدم بههاي زبان در دانشگاهه. وضع نامناسب آزمایشگا8

 اقامت؛ و بلیت هزینه اعم از سفر هايهزینهکمک و استادان براي افزاییدانش هايدوره کفایت . عدم9

 فرهنگ و ارتباطات اسالمی، سازمان مانند کشور از خارج در فعال ایرانی فرهنگی هاينسازما میان هماهنگی . عدم10

  علمیه قم در زمینه آموزش زبان فارسی؛ حوزه به وابسته نهادهاي برخی و المصطفی جامعه خارجه، امور وزارت

  هاي زبان فارسی؛. عدم وجود شبکه ارتباطی و تعامل مطلوب میان کرسی11

 اروپا؛ ادبیات فارسی درآموختگان و استادان زبان و هاي دانش. عدم تشکیل کانون12

 مخاطب؛ هاي فرهنگی جامعهویژگی درباره اعزامی آشنایی استادان براي فرهنگی مطلوب -آموزشی هايدوره وجود . عدم13

  بندي؛سطح آزمون فقدان جدید و هاي آموزشیروش پایه، واژگان . نداشتن14

  هاي علمی؛راتبه اعطاي زمان اعالم براي موقع به ریزيبرنامه . عدم15

 هاي مسئول؛از سوي نهاد آموزاناشتغال فارسی هاي الزم در زمینهبینیریزي و پیشبرنامه فقدان. 16

ها مانند خودآموز ویژه گردشگران، بازرگانان، دیپلمات براي مخاطبان مختلف آموزشی کاربردي زبان فارسیکمبود منابع . 17

  و...؛
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 هاي اخیر؛فارسی در سال زبان هايکرسی از ایران.ا.ج حمایت . کاهش18

 فرهنگی؛ و اقتصادي سیاسی، مختلف هايحوزه در ریزي راهبردي مطلوببرنامه وجود . عدم19

 مقصد؛ کشورهاي زبان با ایرانی مدرسان . عدم آشنایی20

 اروپایی؛ کشورهاي و ایران میان دانشگاهی ارتباطات پایین . سطح21

 هاي اروپا؛برخی دانشگاه شناسیشناسی و شرقدر مراکز اسالم فارسیادبیات  زبان و هفقدان رشت. 22

  ها و ضعف منابع ادبی معاصر؛هاي دانشگاه. به روز نبودن کتابخانه23

 ها؛. عدم پرداختن به ادبیات معاصر و توجه بیش از حد به آثار کالسیک در دانشگاه24

  فارسی به علت بازنشستگی و یا فوت؛. کاهش تعداد استادان برجسته زبان و ادبیات 25

 زاد و صادق هدایت؛ . پرداختن صرف به آثار خاصی از زبان فارسی معاصر مانند آثار سهراب سپهري، شاملو، فروغ فرخ26

  توجهی به موضوع آموزش زبان فارسی به فرزندان ایرانیان مقیم اروپا؛. بی27

  

  اروپاي شرقی منطقه 7-7

متون درسی و روش تدریس زبان فارسی  تواي مناسب آموزشی و در نتیجه اعمال سلیقه در انتخاب. نداشتن شیوه و مح1

 ها و مراکز آموزشی؛در دانشگاه

هاي مربوط به آموزش و هاي دینی و در حاشیه قرار گرفتن فعالیتهاي فرهنگی بر روي فعالیت. تمرکز بیشتر رایزن2

  گسترش زبان و ادبیات فارسی؛

 زبانان؛استادان اعزامی در حوزه ادبیات فارسی و متخصص نبودن آنها در زمینه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی. تخصص 3

 متولیان؛ هاي قبل به دلیل عدم تمرکز فعالیت. آثار منفی سوء مدیریتِ گسترش زبان فارسی در سال4

 کشورهاي مختلف؛. عدم تناسب الزم در اعزام استادان از سوي وزارت علوم به 5

 شود؛. عدم دقت در انتخاب افراد اعزامی اعم از استادان دانشگاه و روحانیون که منجر به تبلیغات سوء علیه ایران می6

 . عدم دسترسی به منابع مناسب آموزشی؛7

 هاي آموزش زبان فارسیایران از گروه مؤثر ریغهاي مقطعی و . حمایت8

 گیري از زبان بومی در آموزش زبان و ادبیات فارسی؛به مکالمه زبان فارسی و بهره . عدم تسلط کافی استادان بومی9

 . ضعف حضور اقتصادي ایران در کشورهاي منطقه؛10

 هاي مختلف منطقه؛. نبود منابع تخصصی آموزش زبان فارسی ویژه مخاطبان زبان11 

 . کمبود منابع مالی؛12

 . ناکافی بودن کادر محلی؛13

 ؛ربطيذهنگی میان وزارت امور خارجه و نهادهاي . عدم هما14

 هاي فراگیر آموزش زبان فارسی؛. وقفه در برگزاري دوره15

 . عدم تفکیک حوزه مخاطب عمومی با مخاطب تخصصی در آموزش زبان فارس؛ 16

 . عدم نظارت کافی بر کار استادان اعزامی زبان فارسی؛17

  با مسائل زبان فارسی؛. ادغام نگاه تبلیغی، مذهبی و سیاسی 18

 ي درست راهکارهاي فرهنگی؛ریکارگبه. فقدان دانش، بینش و مهارت الزم در 19

  . اتخاذ سیاست انفعالی برخی مسئوالن فرهنگی در منطقه.20

  

  آمریکا 7-8

  . فقدان رایزنی فرهنگی در آمریکا و کانادا؛1

 رسان زبان فارسی با مراکز علمی و دانشگاهی ایران؛هاي مطلوب براي ارتباط اساتید و مدنبودن زمینه . فراهم2

 . حضور منابع انسانی ضعیف در منطقه؛3

 هاي بنیاد؛ها و فعالیت. کمبود شناخت تخصصی رایزنان از اهداف، برنامه4
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آخر هفته و ؛ مدارس زبان فارسی یا مدارس هاي عالقمند به ایرانتوجهی به: عالقمندان و حامیان زبان فارسی؛ نخبه. بی5

 اساتید و مدرسان آموزش زبان فارسی؛

  . محدودیت منابع مالی؛6

 هاي اطالعاتی رسمی به صورت اینترنتی؛. نداشتن منابع اصلی مانند: پایگاه7

 بودن امکانات، ابزارها و محصوالت، در حوزه آموزش زبان و ادبیات فارسی؛ . به روز نبودن و غیراستاندارد8

 محتواي متون انتخابی آموزشی با نیازهاي منطقه؛. عدم تطبیق 9

 . کند بودن چرخه تولید و توزیع منابع؛10

 . نبود محتوا براي آموزش زبان فارسی در اینترنت؛ 11

 برداري از فضاي مجازي؛. ضعف در بهره12

 . خدمات دیجیتالی ضعیف آموزش زبان فارسی؛ 13

  با گسترش زبان و ادبیات فارسی. هاي مرتبط. نداشتن ارتباط مستمر با شبکه14

 
  نقاط ضعف منطقه آفریقاي زیرصحرا 7-9

 اندرکاران ج.ا.ایران؛ ی در توسعه و تداوم امر آموزش زبان فارسی از سوي مسئوالن و دستفرا مذهب. عدم رویکرد 1

 گیرد؛ن کشورها می. تأمین مادي و معنوي مقطعی ج.ا.ایران که استمرار و ثبات را از آموزشِ زبان فارسی در آ2

داراي جمعیت مسلمان  مخصوصاًهاي فرهنگی، زبانی، دینی و... مشترك در کشورهایی که یري ضعیف از ظرفیتگبهره. 3

االصل جزایر شرقی از قبیل زنگبار، یرانیاو یا شیعه و نزدیک به فرهنگ و عقیده ایرانی هستند، مانند مسلمانان و ساکنان شیعه و 

 و...؛ مومباسا، کومور

 ها و چه در محتواي آموزشی؛ی در امر آموزش زبان فارسی در آن کشورها چه در زمینه روشدهسازمان. نبود انسجام و 4

 هاي شغلی ویژه بومیان؛هاي اقتصادي ضعیف ج.ا.ایران، تعداد کم مراکز اقتصادي ایرانی به عنوان فرصتگذاريیهسرما. 5

 زبانان(آزفا) و در نتیجه کاهش کیفیت آموزشی؛ یرفارسیغموزش زبان فارسی به . کمبود اساتید متخصص در زمینه آ6

، از کشور خارج به فارسی زبان اساتاداناعزام  درو آموزش  یهبرنامه جامع در خصوص انتخاب، توج یک وجود . عدم7

 )؛را ندارند یندر منطقه مع یارجخ انبرخورد با مخاطب یوهروش آموزش و ش یط،از مح یقیدق ییآشنا یاعزام یداز اسات یبرخ(

 هاي فرهنگی ج. ا.ایران؛ یندگینما. اولویت نداشتن آموزش و گسترش زبان فارسی در برنامه 8

 . عدم نظارت و ارزشیابی کارآمد در امر تدریس استادان اعزامی و نقص اطالعات موجود نسبت به روش تدریس اساتید؛9

شود اساتید در آموزش زبان فارسی به طوري که گاهی مشاهده می شده کارگرفتههبیرمتخصص بودن برخی اساتید غ. 10

 پردازند؛ یمهاي دیگر، مانند فلسفه، مهندسی و... به تدریس زبان فارسی شاغل در رشته

 هاي تخصصی زبان و ادبیات فارسی و آزمایشگاه  زبان که در سطح کیفی آموزش و اعتبار علمی آن. کمبود کتابخانه11

 یی دارد؛به سزانقش 

 . وجود نگاه نادرست نسبت به آفریقاي غیر عرب به عنوان منطقه فقیر و خطرناك؛12

  ی؛ فراملهاي منطقه، به دلیل فقدان اعتبار در زمینه زبان فارسی و... در کشو شدهارائه. عدم کاربرد مدارك آموزشی 13

  

  منطقه آمریکاي التین:  7-10

در غالب کشورهاي آمریکاي التین و عدم استقبال وزارت امورخارجه از حضور نمایندگی  فرهنگی . نبود رایزنی فرهنگی 1

 در منطقه

هاي مناسب براي آموزش زبان . پیشینه ضعیف حضور آموزش زبان فارسی در منطقه و در نتیجه: فقدان رویکرد و روش2

 فارسی، نبود ابزار و منابع مناسب آموزشی و کمک آموزشی و عدم پشتیبانی الزم در اعزام اساتید 

 . دولتی بودن و دولتی ماندن آموزش زبان فارسی3

 . عدم شناخت صحیح و کافی از منطقه   4

 . عدم تفکیک حوزة مخاطب عمومی با مخاطب تخصصی5

 ي آموزشی مناسب و عدم دسترسی به منابع مناسب آموزشی با توجه به نوع مخاطب. کمبود محتوا6
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 . عدم آشنایی بسیاري از استادان اعزامی با زبان و فرهنگ اسپانیولی7

 ها و مراکز علمی فرهنگی کشورهاي منطقه هاي ایران با دانشگاه. عدم برقراري ارتباط مؤثر توسط سفارتخانه8

 ایرانی به آمریکاي التین به عنوان یک امر کلی، بدون در نظر گرفتن خصوصیات هرکشور . توجه سیاستگذاران9

 هاي فرهنگی. اجرایی نشدن مفاد مربوطه در موافقتنامه10

 آموزان دهی جریان جذب فارسی. عدم توانایی و امکانات الزم براي پوشش11

 . کمبود منابع مالی 12

  و سیاسی با مسائل زبان فارسی . ادغام نگاه تبلیغی، ایدئولوژیک13

 . فقدان مهارت الزم، در بکارگیري راهکارهاي فرهنگی در ارتباط با کشورهاي منطقه14

هاي کشورهاي هاي زبان فارسی در دانشگاههاي ایران براي حفظ کرسی. عدم تالش و اقدام جدي از سوي سفارتخانه15

 منطقه

  

  شاخکیها بر اساس مدل سهبندي آسیبدسته. 8

دهی هاي متولی آموزش و گسترش زبان فارسی در جهان و با توجه به ضرورتی که در نظمآوري نقاط ضعف سازمانپس از جمع

هاي شناسایی شده و بررسی آنها در قالب یک الگو جامع وجود داشت، و از آنجا که هدف ما تحلیلی بر به ابعاد مختلف آسیب

ها به شاخکی شامل ابعاد ساختاري، رفتاري و محیطی گویههاي مربوط به مدل سهح آسیببندي در سه سطها بود، دستهآسیب

  بندي صورت گرفت:) دسته2شرح جدول (
  شاخکیهاي سازمانی آموزش و گسترش زبان فارسی بر اساس مدل سه: آسیب2جدول 

  اي (محیطی)عوامل زمینه  عوامل رفتاري (محتوایی)  عوامل ساختاري  ردیف

گیري و هماهنگی و تصمیمعدم   1

سیاستگذاري نهادهاي متولی آموزش 

زبانان و زبان فارسی به غیر فارسی

هاي موجود بین مشکالت و ناهماهنگی

هاي فرهنگی ها و نمایندگیسفارتخانه

 ج.ا.ایران 

ها و نامهرعایت نکردن آیین

هاي ابالغی به نمایندگان دستورالعمل

  رسیفرهنگی در حورة آموزش زبان فا

  ضعف حضور اقتصادي ایران

نبودن سند ملی آموزش زبان   2

  فارسی به غیر فارسی زبانان

هاي موضع تدافعی برخی نمایندگی

فرهنگی ج.ا. ایران در قبال 

هاي نوین ریزيها و برنامهسیاستگذاري

  آموزشی و کارشکنی برخی از متولیان

قدرت اقتصادي باالي رقباي 

  زبان فارسی

سازوکار ارزیابی و نظارت نبود   3

قوي جهت ارزیابی عملکردها و میزان 

  ها؛و کیفیت تحقق برنامه

رعایت نکردن استاندارد مرجع 

  آموزش زبان فارسی

- نداشتن بازار کار براي فارغ

  التحصیالن زبان فارسی

کمبود بودجه و منابع مالی و عدم   4

  هاي آموزشیتوسعۀ کالس

ان مندي نظام آموزش زبعدم بهره

فارسی در خارج از ایران از مدرسان 

  متخصص و مجرب

کمبود اساتید متخصص در زمینه 

آموزش زبان فارسی به 

زبانان(آزفا) و در نتیجه یرفارسیغ

  کاهش کیفیت آموزشی

عدم سازوکارهاي مناسب براي   5

توانمندسازي نیروي انسانی بومی 

(نمایندگان فرهنگی، استادان اعزامی، 

  ...) در نقاط هدفمدرسان بومی و 

توجه نداشتن به تربیت مدرسان 

  بومی آموزش زبان فارسی 

هاي تخصصی کمبود کتابخانه

زبان و ادبیات فارسی و آزمایشگاه  

زبان که در سطح کیفی آموزش و 

 یی دارد؛به سزااعتبار علمی آن نقش 
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مندي کافی نیروي انسانی عدم بهره  6

ات هاي الزم و اطالعاعزامی از مهارت

الزم از فرهنگ جامعۀ مخاطب براي 

  حضور قوي در منطقه

- عدم پذیرش لزوم یادگیري شیوه

هاي نوین آموزش زبان فارسی توسط 

  برخی مدرسان

ریزي صحیح و نبود برنامه

آموزان نگر براي اشتغال فارسیآینده

  خارجی

 مانند نوین آموزشی امکانات نبود  7

کودکان،  ویژه ايماهواره هايشبکه

 زبان آموزش حوزه در آموزش آنالین

هاي فارسی و وضع نامناسب آزمایشگاه

گیري کارها و عدم بهزبان در دانشگاه

هاي امکانات نوین در عرصه رسانه

  صوتی و تصویري؛

ها و منابع روز نبودن سرفصلبه

  آموزشی 

یابی توجه نداشتن به دست

هاي اشتراکات فرهنگی با گرایش

  جامعه مخاطبان ما در آن

هاي آموزشی عدم رعایت شیوه  8

  نوین و مناسب

غلبۀ کمیت بر کیفیت برخی 

هاي هاي آموزشی توسط رایزنیکالس

  فرهنگی ج. ا. ایران

گذار خارجی در فقدان سرمایه

  امر آموزش زبان فارسی

قائم به فرد بودن مدیریت نظام   9

آموزش زبان فارسی در استفاده از 

  محتواي آموزشی

برخی کارشناسان صف از  استقبال

  هاي سنتی آموزش زبان فارسیشیوه

هاي زبان عدم پیوند بین کرسی

شناسی با دانشگاهی فارسی و ایران

  داخل کشور

آمیختگی متون زبان فارسی با   10

   مسائل ایدئولوژیک

پایین بودن توانایی تخصصی نیروي 

انسانی در امر آموزش زبان فارسی 

(مدرسان بومی، نمایندگان فرهنگی، 

  استادان آزفا و ...) 

- ها و سازمانتوجهی به سمنکم

نهاد در کشورهاي مختلف هاي مردم

هاي و استفاده نکردن از ظرفیت

  المللیمؤسسات فرهنگی بین

شده تعریفهاي فقدان سرفصل  11

هاي هاي زبان فارسی و کتاببراي دوره

  درسی مناسب

هاي پایان استاندارد نبودن آزمون

دوره و المپیادهاي زبان فارسی در 

  خارج از کشور

  

هاي ریزيهمسو نبودن برنامه  12

هاي مختلف راهبردي مطلوب در حوزه

سیاسی، اقتصادي و فرهنگی با آموزش 

  زبان فارسی

یزش مدرسان بومی پایین بودن انگ

  و دانشجویان متقاضی  

  

- ایجاد انگیزه نکردن در فارسی  ضعف سیستم نیازسنجی  13

  آموزان

  

توجهی به بعد دیپلماسی عمومی بی  14

و در نتیجه غفلت از ارتباط با مخاطبان 

  عام

هاي اي بودن اعطاي راتبهسلیقه

  تحصیلی به فارسی آموزان خارجی

  

هایی مانند عدم جدیت سازمان  15

میراث فرهنگی و گردشگري براي 

ریزي در زمینه روابط گردشگري برنامه

که میان مردم این کشورها؛ درحالی

کشورهاي رقیب مانند ترکیه در این 

  اند؛زمینه موفق عمل کرده

ها با اي نمایندگیبرخورد سلیقه

هاي فرهنگی در حوزة آموزش فعالیت

  زبان فارسی

  

هاي کافی از نخبهحمایت  عدم  16

  دوست و ایرانشناسان ایران

ها خانهنبود تعامل مفید بین سفارت

  و سایر نهادهاي ایرانی

  

التدریس مدرسان پایین بودن حق  17

  بومی زبان فارسی 

گذاري ناتوانی در جذب سرمایه

خارجی در حوزة مرتبط آموزش زبان 

  فارسی
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توجهی به رصد و پایش کلیۀ بی  18

زم براي تسهیل امر آموزش اطالعات ال

  و گسترش زبان فارسی در جهان

ارتباط نداشتن تحصیالت مدرسان 

  با حوزة آزفا

  

هاي عدم استفاده از ظرفیت اتاق  19

ایران در جهت اهداف آموزش زبان 

  فارسی

استمرار آثار منفی سوء مدیریتِ 

هاي قبل گسترش زبان فارسی در سال

 متولیان؛ به دلیل عدم تمرکز فعالیت

  

  

کند بودن چرخه تولید و توزیع   20

  منابع آموزشی

عدم دسترسی به منابع مناسب 

  آموزشی

  

عدم تفکیک حوزه مخاطب عمومی     21

با مخاطب تخصصی در آموزش زبان 

  فارسی

  

اتخاذ سیاست انفعالی برخی     22

  مسئوالن فرهنگی

  

عدم توجه به ظرفیت نهادهاي     23

  متولی موفق

  

  

  گیرينتیجه. 9

اي و کشوري و هاي جهانی، منطقههاي فرهنگی قابل طرح در سطح جهان، یا همسو با ارزشهر کشور با بازشناسی ارزش

کند برداري از آنها در راهبرد فرهنگی خود، در جریان جهانی شدن فرهنگی سهم بیشتري از مشارکت جهانی را کسب میبهره

هایی که از ها و تمدنشود. این به معناي افزایش قدرت نرم در سطح جهان است. فرهنگتر میو به نتایج مطلوب خود نزدیک

برند. زبان و ادبیات فارسی در این راستا فرهنگ کهن هاي جهانی کمتري برخوردارند از قدرت نرم کمتري بهره میوجود ارزش

عمومی و قدرت نرم جمهوري اسالمی ایران را تشکیل  ترین منابع دیپلماسیو غنی ایران اسالمی را در بر دارد و یکی از مهم

دهد. اما در صورتی این منبع عظیم قادر به ایجاد حوزه تعامل فرهنگی است که عناصر ارزشی و نگرشی انتخاب شده براي می

از شناسایی  هاي موجود در جامعه مخاطب گزینش شوند. پس گام اولیه در این راه عبارت استترویج، بر اساس نیازها و خالء

هاي حاکم بر یک سازمان (فرهنگ سازمانی) که در پرتو هاي کل،ي به ویژه در ارزشعوامل محدودکننده داخلی و نقاط ضعف

ریزي براي حفظ، تر تبیین کرد. بدون شک برنامهتوان راهبرد انتخابی را هدفمندتر و روشنهاي داخلی میمطالعه محدودیت

ها نیازهاي آن رعایت شوند. چنانچه به آسیبشود که پیشدر خارج از کشور زمانی محقق میآموزش و گسترش زبان فارسی 

هاي بنیادي شناسایی شوند. از تواند حداقل اثربخشی را داشته باشد. بنابراین الزم است آسیباي نمیتوجه نشود هیچ برنامه

زبانان هادهاي متولی آموزش زبان فارسی به غیر فارسیگیري و سیاستگذاري نها عدم هماهنگی و تصمیمترین این آسیبجدي

به جاي رفاقت، بر طبل «هاي فرهنگی ج.ا.ایران است. متولیان ها و نمایندگیهاي موجود بین سفارتخانهو مشکالت و ناهماهنگی

این پژوهش قابل توجه است ) اما آنچه در 1398(صحرایی، » اندگرفته پیش در را تقابل مشی  کوبند و به جاي تعامل،رقابت می

ترین شاخه است و نه تر و اصلیتر هستند. (شاخه زمینه مهماي از همه عوامل مهمآنکه بر اساس مدل سه شاخکی عوامل زمینه

شود بلکه بوجود آورنده دو شاخۀ دیگر در سازمان نیز خواهد بود) (اسفندیاري و تنها باعث بقاء و رشد دو شاخه دیگر می

).  در این عامل اقتصاد نقش اصلی را دارد. چنانچه اقتصاد یک کشور در خارج و در داخل حامی زبان آن کشور 1390همکاران، 

باشد بدون شک برافزایش تقاضا تأثیرگذار خواهد بود. همچنین نکته قابل توجه دیگر عوامل رفتاري و محتوایی است که با 

ریزي جدي در این زمینه دارد. البته باید به این امر هم توجه کرد که در ه برنامهتوجه به تأثیر و پیوستگی عوامل ساختاري نیاز ب

اي توجه شود به عوامل رفتاري و ساختاري توجه شده است. به عبارت شناسی بیش از آنکه به عوامل محیطی و زمینهاین آسیب

ی) بوده است. بنابراین جاي دارد شناخت جامعه سازماندیگر کانون توجه مطلعین کلیدي به سمت مسائل فردي و رفتاري (درون

ها باشد. بعد از بکارگیري روش علمی نیازسنجی از وحدت رویه ریزيدار در برنامههاي هدف امري اولویتمخاطبان و گروه

وایی نیز هاي رفتاري و محتدر نظام آموزشی و فرایندها نباید غفلت کرد. چنانچه ساختار رعایت شود، فرهنگ سازمانی و سبک

  تر خواهد بود. اثربخش
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  هانوشتپی

و با روش مشاهده  ]. در مشاهده مستمر هر یک از اعضاي شوراي راهبردي در منطقه به مدت طوالنی حضور داشته1[ 

مستقیم اطالعات بدست آمده به محققین انتقال داده شد از طرف دیگر در جلسات شوراي راهبردي برگزار شده توسط رئیس 

دادند یعنی هایی را به اعضاي شورا میداده 1کنندهي مشارکتمثابهبهتر شدن رویکرد امیک به موضوع ایشان راي قويجلسه ب

  کردند. هاف اطالعاتی راجع به سؤاالت باز خواسته شده دریافت میبراي بازآوري داده 2گري مشاهدهمثابهبهگر مشارکت

براي حضور دعوت بعمل آمد که در میدان تحقیق حضوري مستمر و نسبت به شناخت ]. در شوراهاي راهبردي از افرادي 2[

هاي متمرکز صورت گرفته نیز تا اشباع ها و جو کلی حاکم بر فضاي پروژه آگاهی داشتند و مصاحبهفرآیندها، فضاها، موقعیت

 اري روند آن ادامه داشت. هاي تکربا در نظر داشتن حد کفایت مطلعین و مراجع تا رسیدن به پاسخ ]4[ 3نظري

هاي تر به عبارتهاي طوالنیهاي کیفی که در آن عبارت]. تلخیص معنایی: روش تحلیل متمرکز بر معنا در مصاحبه3[

محمدپور، شوند (بندي میعبارت –ها تا حدي باز در کلمه شدهانیبي شوند و در آن مفهوم یا مفاهیم عمدهتر تبدیل میکوتاه

1389 :175.(  

به  شدهدادههاي شود که در آن پاسخهاي کیفی اطالق میاي از گردآوري داده]. اشباع نظري: اشباع نظري به مرحله4[
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