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 چکیده

مقاله حاضر به بررسی اهداف آموزش زبان به صورت عام و زبان و ادبیات 

فارسی به صورت خاص می پردازد. بسیاری از متفکران این حوزه سه سطح 

آموزش زبان را بازشناسی نموده و سه هدف کلی ) اجتماعی، هنری و فلسفی( 

وده در آموزش زبان شناسایی نموده اند. برخی به اهداف تربیتی توجه نم

اند و آموزش زبان را زمینه ساز سیاست فرهنگی و توسعه ملی دانسته اند 

و آموزش زبان را ابزاری برای تبیین فرهنگ معرفی کرده اند. گروهی دیگر 

با توجه به جغرافیا و نوع کارایی و بهره ای که از زبان خاصی برده می 

در کار آموزش  شود، برای آن اهداف ویژه ای معرفی کرده اند. این هدف ها

و یاددهی زبان انگیزه آفرین، ایجاب کننده روشی خاص و نیز آشکار کننده 

ارشمند ترین شیوه رفتار اجتماعی است. برخی از صاحب نظران، اهداف آموزش 

و گستردگی زبان فارسی را به هدف های کلی، هدف های آموزشی و مهارتی 

ارند. این مقاله پس از تقسیم نموده اند که هرکدام زیر مجموعه هایی د

توصیف و تحلیل دیدگاه های مزبور، با عنایت به شرایط کنونی منطقه و 

جهان، به واکاوی و توسیع هدف هایی هماهنگ با شرایط فعلی پرداخته که 

 در پاالیش و آرایش فرهنگ عمومی منطقه و جهان نقش آفرین خواهد بود. 
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 مقدمه

آموزش و یادگیری دو امر مستقل و در عین حال وابسته، در فرآیند  

زندگی بشر از آغاز تا کنون بوده است. جایگاه و نقش زبان در پیشرفت و 

رشد فرهنگی، توسعه سیاسی، اقتصادی و تکامل اخالقی ملل به عنوان مهم 

ربیت برکسی پوشیده نیست. برنامه ریزی شالوده و ترین ابزار تعلیم و ت

(. دکترین تدریس روشمند و الگو 55: 1380بنیان آموزش است) میرزا بیگی، 

مدار در نظام آموزشی مهم ترین نقش را در دانش افزایی، مهارت آموزی و 

تغییر نگرش دارد که به بی توجهی و کم توجهی به این دکترین، آموزش و 

بسامان می کند و بازدهی را سخت فرو می کاهد) قاسم پور، یادگیری را نا

1378 :55.) 

که به حق گرانبها ترین میراث فرهنگی  –آموزش و گسترش زبان فارسی  

در جهان پیشرفته و  -ایرانیان و مهم ترین ابزار انتقال فرهنگ است

 پرجاذبه کنونی رویکرد های نوین تدریس و بهره گیری از الگو های پربازده

و علمی را خواستار است. که این پویایی با بهره گیری از الگو ها و روش 

هایی گوناگون به اقتضای عناوین و دروس و موضوعات باید هماهنگ و متناسب 

(. تبیین اهداف و ضرورت ها موجب شتاب گرفتن 91: 1391گردد) فرج اللهی، 

و نقش آفرین  فرآیند رشد و تعالی آفرینی در گستره دانش و معرفت رهگشا

بشری است. بدون تبیین اهداف و ضرورت ها، هرچند آدمی شتاب گیرد 

برسرگردانی او افزوده گردد و بسا از حقیقت و سعادت دورتر گردد) 

(. در این پژوهش ابتدا برخی ضرورت های پیرامونی زبان 2: 1395دیانتی، 

 واهد شد.و ادبیات فارسی ارائه شده و سپس به واکاوی اهداف پرداخته خ

اهداف گاهی با رویکرد درون زبانی مورد بررسی قرار می گیرد و  

گاهی با رویکرد برون زبانی؛ بدین معنی که باید ها و نباید ها گاهی در 

حیطه آموزش زبان فارسی و ارائه الگو ها و روش ها و بیان دقایق و ظرایف 

وع باید ها و مورد مالحظه استاد و مدرس در فضای آموزش زبان است و مجم

نباید ها اختصاص به شناسایی هرچه بیشتر الگوها، روشها و اموری از این 

دست می یابد؛ گاهی بررسی ضرورت ها با ماهیتی برون زبانی و نگاهی 

فراگیر مناسبات و مصالح پیامد های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، 

ن نماد ملی و اقتصادی، امنیتی، دینی و اعتقادی است. زبان مهم تری

فرهنگی است و چنانچه هدفمند و مبتنی بر برنامه ریزی صحیح و جامع در 

جهت آموزش و گسترش آن گام های بلند برداشته نشود باتوجه به هجمه های 

پیاپی و بنیان سوز و پیچیده کنونی، فرهنگ و تمدن یک ملت رنگ باخته، 

دیگر فرهنگ نماها حل  مردم آن جامعه به قول زرین کوب دچار اضمحالل و در

خواهند شد. از سوی دیگر آن ملت از نگاه سایر ملل مردمی بی فرهنگ تلقی 

خواهند شد. در این جستار به گونه ای نسبتًا جامع با هردو رویکرد 

 نگریسته شده است) همان(. 



عظمت هر پژوهشی به فراخور موضوع و مسائل آن است؛ بنابراین هروقت  

ضرورت ها به میان می آید، اهمیت و حساسیت آن  که گفته از اهداف و

افزایش می یابد. هرچند که در این پژوهش قدمی کوچک در راستای واکاوی 

ضرورت ها و هدف های برنامه آموزش زبان فارسی زبان فارسی تحت عنوان 

زبان دوم جهان اسالم برداشته شود در مقام خود می تواند بسیار مهم و 

اشد. اهمیت پژوهش در این رابطه تا آنجاست که یونسکو نقش بسزایی داشته ب

تاکنون بارها در راستای پاسداشت زبان فارسی برنامه ریزی نموده است. 

هرچند در بسیاری از مواقع این زبان و فرهنگ غنی و ارزشمند مورد بی 

 مهری ها و بی توجهی های چشم ناپوشیدنی واقع شد است.

 پیشینه پژوهش

های مختلفی برای بیان الگوها و روش ها و هدف ها ارائه تاکنون طرح  

( در ISESCOشده است؛ در زمان فعلی پیشنهاد اولیه طرح براساس آیسسکو )

میالدی( به دولت جمهوری اسالمی ایران ارائه شد. گزارش  1998) 1377سال 

یکصد صفحه ای حاصل کارگروه کارشناسان پژوهش بود. پژوهش پیش رو تا 

آن مدد گرفته است؛ اما به نتیجه تجربه بسیاری از اساتید  حدودی از

آموزش زبان فارسی به غیر فارس زبانان توجه خاصی داشته است؛ و از سویی 

دیدگاه صاحب نظران و دانشمندان خارجی در واکاوی هدف ها و ضرورت ها به 

 گونه ای گسترده بهره گرفته است.

تاکنون الگویی جامع و به  مراکز آموزش زبان فارسی نتوانسته اند 

اقتضای حال و مقام فراگیران ملیت های گوناگون به صورت کاربری ارائه 

دهند. بسیاری چالش های تئوریک و کاربردی شناسایی شده است؛ ولی با 

تساهل نسبت به آن نگریسته شده است. در سال ها بعد از پیروزی انقالب 

ن فارسی در مدارس و دانشگاه اسالمی انتظار می رفت که روند آموزش زبا

های داخل و خارج از کشور گسترش کمی و کیفی داشته باشد ولی بر اساس 

که سی و پنج کشور جهان   IEA ارزیابی انجمن بین المللی پیشرفت تحصیلی 

در آن شرکت کرده اند فراگیران ایرانی به طور معناداری پاین تر از 

: 1383ط بهتر از سه کشور است )کریمی،( بودند و فق500میانگین بین المللی )

(. شایسته است در این سخن تأملی روا داشته شود؛ آنگاه برای آموزش 1

زبان به فراگیران غیر ایرانی در گستره جهان حرفی برای زدن خواهیم 

 داشت. 

 ضرورت های نظری و کاربردی

صاحب نظران آموزش زبان براین باورند که اهداف آموزش زبان در  

یند یادگیری و شتاب بخشیدن به کسب مهارتهای چهارگانه نقشی کلیدی فرآ

 ایفا می کند. شناخت این اهداف به عنوان یک ضرورت مطرح می باشد.

هدف از آموزش زبان فارسی را می توان از دیدگاه های متفاوت مورد  

اهداف درون زبانی؛ به این معنی که استاد در تدریس  -1واکاوی قرار داد: 

باید به آنها نائل آید و در پایان دوره آموزش زبان میزان رسیدن  خود



به هدف تعیین شده را مورد ارزیابی قرار دهد. به عنوان مثال روش تدریس 

اهداف  -2مهارتهای چهارگانه زبان را فرابگیرد و آنها را به کار بگیرد. 

ن رویکرد برون زبانی؛ که خود رویکرد های گوناگونی دارد: هدف ملی؛ یا ای

تمامی مردم و مسئوالن یک نظام برای حفظ هویت خود باید تالش کنند؛ زبان 

فارسی در حال حاضر از این جهت سامان شایسته ای ندارد. شاید بتوان گفت 

زبان و ادبیات مهم ترین مؤلفه سازنده شخصیت یک ملت است)ر.ک. میرحیدر، 

خشی و تأثیر گذاری بر (. زبان ادبی، با بیان ویژه در آگاهی ب24: 1375

روح و روان پیچیده اسان ها و بیداری آفرینی جایگاهی فرازمند و انحصاری 

 (.1340دارد) ر.ک. سارتر، 

زبان رمز هویت ملی، محور فرهنگ، ابزار ارتباطات و حامل اندیشه »  

(. ادبیات و زبان غنی و پرمایه 48)ذوالفقاری، پیشین: « های انسانی است

است و تفاوت فرهنگی ملتی را با ملت دیگر نشان می دهد. حفظ فرهنگ ساز 

هویت ملی فردی و اجتماعی در گرو حفظ زبان و ادب فارسی است) ر.ک. همان: 

48.) 

 هدف عمده از ترویج زبان فارسی با رویکرد ملی

جایگاه و نقش رشته زبان و ادبیات فارسی در نقشه جامع بسیار مهم  

از ترویج زبان فارسی با رویکرد ملی می تواند و حیاتی است. هدف عمده 

 موارد زیر باشد:

 حفظ مهم ترین رکن هویت ملی (1

 تقویت قدرت فرهنگی ایرانیان (2

 ترویج و گسترش فرهنگ اسالمی (3

 تقویت انسجام اقوام ایرانی (4

 (.49ترویج انقالب اسالمی و زبان دوم جهان اسالم)ر.ک. ،همان:  (5

 موجود پژوهشگران برآنند: باتوجه به اهداف فوق و واقعیت های

وضعیت فعلی زبان و ادبیات فارسی با توجه به نقش کلیدی و هویتی  .1

 آن مناسب نیست.

چشم انداز علمی آن و اولویت هایی از سوی نهادهای مسئول طراحی  .2

 نشده است.

الزامات، راهبردها و سیاست های توسعه ی رشته زبان و ادبیات فارسی  .3

 آشکار و روشن نشده است.

( و پژوهشی میدانی و مصاحبه با 1386ین گزارش براساس گزارش ایلنا)ا

هشتاد مدرس دانشگاه، دانشجو، شاعر و نویسنده توسط یکی از صاحب نظران 

زبان و ادبیات فارسی تهیه شده است. که به سفارش شورای عالی انقالب 

ه (. وقتی یک مجموع50صورت گرفته است)ر.ک. همان:  1387فرهنگی در بهار 

منسجم و توانا در آسیب شناسی و رفع مسائل آموزشی زبان شناسان در داخل 

مجموعه فرهنگی یک ملت توفیق باالیی نداشته باشند به نحو اولی این آسیب 



ها و کاستی ها در کار آموزشی زبان شناسان در خارج از کشورشان به گونه 

، یا اندک ثمره بزرگنمایه ظهور کرده، توفیق آموزش به کلی سلب خواهد شد

ای خواهد داشت، که با وسعت تالشی که انجام پذیرفته است چندان تناسبی 

 نخواهد داشت. 

 فقدان نظم منطقی متون آموزشی از مراحل مقدماتی تا مراحل عالی .4

لحاظ سالیق گوناگون مدیریت های گوناگون و غلبه دیدگاه های شخصی  .5

 برنامه

محتوای آموزشی کتاب های ناهماهنگی و گاهی تناقض در مطالب و  .6

 آموزشی

 گزینش نامناسب مدرسان زبان و ادبیات فارسی .7

 استفاده از روش های تدریس نامناسب و سنتی .8

 نداشتن خالقیت الزم و عدم تسلط کافی به مهارتهای  زبانی .9

کم توجهی نسل جوان و جدید به زبان و ادبیات فارسی و یا بی  .10

 (.52انگیزگی ایشان ) ر.ک. همان: 

مانی که در داخل کشور آموزش زبان فارسی بیمارگونه صورت پذیرد در تاز

گزینش، انتخاب و پایش و اجرای الگو های آموزشی درخارج از مرزها و 

 برای سایر ملت ها با مشکل مواجه خواهیم بود. 

 نکات مهم درباره اهداف کلی آموزش زبان با رویکرد درون زبانی: 

 اهداف کلی باید به اجزای مشخص قابل اندازه گیری تبدیل شوند.  (1

در زمینه آموزش زبان باید مشخص کنیم حد قابل قبول و حد نیاز  (2

فراگیری بر حسب نوع و بسامد الگوهای دستوری و واژگان پایه، نیمه 

تخصصی و تخصصی چیست؟ به عنوان مثال برخی با بهره جستن از مدل 

( سعی در ارائه جزئی برخی INTERACTIVE  MODLEی )هایی چون مدل تعامل

اهداف رفتاری آموزش زبان داشته اند و برای نمونه از مدلی تعاملی 

در آشکار ساختن اهداف یکی از مهارتهای آموزش زبان )خواندن( بهره 

گرفته اند که در آن برای برداشت از متن امور زیر را در مدل 

 گنجانده اند: 

 اطالعات گفتمانی .1

 اطالهات معنایی .2

 اطالعات نحوی .3

 سپس عوامل زیر را لحاظ نموده اند:

a) تلفیق الگوها و عالئم رفتاری 

b)  سازوکار بررسی مختصات 

c) پردازش داده های امالیی به صورت عالئم دیداری 

d) )داده های امالیی ) صورت نوشتاری ممکن 

 ودر نهایت اطالهات زیر را به عنوان مکمل مدل بیان داشته اند:



 عات منظور شناختیاطال (1

 اطالعات واژگانی (2
 اطالعات رسم الخطی (3

 برنامه ریزی تئوریک:

رسیدن به هدف بدون برنامه ریزی تئوریک بی معناست. در نگاهی برون  

 زبانی نکات زیر در اهداف آموزش زبان نقش آفرین است:

اهداف کلی برنامه باید باعنایت به نیازها، آرمان ها و امکانات  -1

 مشخص باشد. مملکت کامالً 

 اهداف رفتاری آن تا حد قابل مالحظه ای مشخص شده باشد. -2

با توجه به موضوع، طبیعت، ابعاد فردی، مشکالت و خصوصیات  -3

جغرافیایی، جامعه شناختی هر منطقه و با در نظر گرفتن عوامل مؤثر 

 در یادگیری، متدلوژی آموزشی مناسبی در نظر گرفته شود.

بسته به طبیعت اهداف رفتاری برنامه مکانیزم ارزشیابی مطلوبی  -4

 (.6: 1377تعبیه گردد) یارمحمدی، 

 طبقه بندی اهداف آموزشی

بلوم و همکارانش اهداف را در سه حیطه شناختی، عاطفی و  

حرکتی( تقسیم کرده اند. قاسم پور برای هرکدام از حیطه  -مهارتی)روانی

 ها سطوحی قائل است:

 سطوح ششگانه حیطه شناختی:

 یری در سطح دانش اولیه که زود فراموش می شود.یادگ (1
درک و فهم؛ وقتی فراگیر با خواندن یک متن ادبی به منظور اصلی  (2

 صاحب اثر پی می برد.
کاربرد؛ وقتی فراگیر آموخته های قبلی خود را در موقعیت های تازه  (3

 ای به کار می برد.

دهنده آن تجزیه وتحلیل؛ وقتی فراگیر مطلب کلی را به اجزای تشکیل  (4

تقسیم می کند و در این عمل، ارتباط منطقی و پیوند معنادار اجزا 

 را مشخص می کند.

ترکیب؛ وقتی فراگیر اجزا و عناصر موجود را در کنار هم قرار می  (5

دهد و یک کل معنادار خلق می کند. اهداف این سطح در نهایت به 

طوح قبلی خالقیت و آفرینندگی منجر می شود. بدون توجه به اهداف س

 نمی توان انتظار داشت که فراگیر به خلق و آفرینش دست بزند. 
داوری؛ وقتی فراگیر درباره ارزش آموخته ها، مطالب درسی به ارزش  (6

یابی و قضاوت می پردازد، عملکرد او در سطح داوری است) ر.ک. قاسم 

 (.26-22: 1379پور، 

 اهداف در حیطه عاطفی:

ئت شعر و نثر و توجه به ارزش های توجه کردن و گوش دادن و قرا (1

 ادبی و هنری آن.
 پاسخ دادن؛ و برعهده گرفتن مسئولیت پژوهش های ادبی. (2

 ارزش گذاری عملکرد فراگیر. (3



 سازمان دهی ارزش ها. (4

 برجسته شدن ارزش ها در رفتار فراگیر. (5

 اهداف در حیطه مهارتی:

 توانایی بحث و گفتگو. (1

 توانایی نوشتن شرح حال. (2
 قرائت صحیح نظم و نثر.توانایی  (3

 توانایی سخنرانی یا تهیه مقاله درباره شعر. (4

 توانایی مطالعه یک نوشته ادبی. (5
 توانایی پژوهش و تحقیق به شیوه علمی و ... )ر.گ. همان(. (6

مرکز بین الملی آموزش زبان فارسی با نگاهی ترکیبی سعی برآن داشته است 

آموزش خود جامعیت بخشد. که با رویکردی درون زبانی و برون زبانی به 

در دانشگاه تهران تأسیس شد. هدف ار تأسیس این  1368این مرکز در سال 

مرکز آموزش زبان فارسی به خارجیان و نیز تربیت مدرس برای تصدی کرسی 

های زبان فارسی در خارج از کشور بود) ستوده، نشریه معلم سال هفدهم، 

زش زبان به دانشجویانی است که (. از اهداف دیگر این مرکز آمو18ش هفت: 

در مسائل شرق شناسی، اسالم شناسی و ایران شناسی کار می کنند) همان: 

19 .) 

بجز موارد باال این مرکز به سه گروه دیگر خدمات آموزش زبان فارسی ارائه 

 می دهد: 

 خانواده هایی که همسران ایرانی دارند. -1

 دانشجویان بورسیه برای تحصیل در ایران. -2
 لمات های مقیم ایران.دیپ -3

یک بخش از خدمات این مرکز به قرارداد های مبادالت فرهنگی با دانشگاه 

های معتبر جهان اختصاص دارد. یکی دیگر از اقدامات مهم این مرکز تدوین 

واحدی دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی مخصوص دانشجویان  134برنامه 

 (.20-19خارجی است) همان: 

وره ابتدایی آموزش زبان برای ورود به دوره کارشناسی برگزاری د 

نیز در این مرکز برگزار می شود. این مرکز در سراسر جهان و دانشگاه 

های معتبر که دستی در شرق شناسی و مسائل مربوط به اسالم و ایران و 

 (.22زبان فارسی دارند کامالً شناخته شده است) همان: 

 ی فرهنگ ایرانی: نقش آموزش زبان در آشکار ساز

روانشناس معروف نظر دارد که زبان میراث فرهنگی و آداب « آلپوت»  

(. سیر تاریخی 483و رسوم را در نسل هل حفظ می کند) شعاری نژاد، بیتا: 

شکل گیری روح قوم و عالم او با روح زبان او و عالمی که این زبان 

 (.52بیانگر آن است درهم تنیده است) آشوری: 

ایرانیان » ه شهید مطهری درباره تمدن ایرانی این است که: دیدگا 

بقایای تمدن تلطیف شده و پرورده ای را به اسالم تحویل دادند که براثر 

(. زبان 375)مطهری: « حیاتی که این مذهب در آن دمیده جانی تازه گرفت



اگر زبان فارسی از میان رفته بود، » این تمدن فارسی است و نیز گوید: 

امروز آثار گرانبها و شاهکارهای اسالمی ارزنده ای همچون مثنوی و ما 

گلستان و دیوان حافظ و نظامی و صدها اثر زیبای دیگر که در سراسر آن 

ها مفاهیم اسالمی و قرآنی موج می زند و پیوند اسالم را با زبان فارسی 

 (.119)همان: « جاوید ساخته اند نداشتیم

» رهنگ با ادبیات بر این نظر است که: زرین کوب درباره پیوند ف 

اگر فرهنگ گذشته ما با نسل جوان از بین برود او دیگر به ایران و به 

فرهنگ ایرانی تعلق نخواهد داشت. فرهنگ دیگر ادبیات دیگر و پیوند دیگری 

... او را جذب خواهد کرد ... کدام نسل است که با فرهنگ خود قطع ارتباط 

خالء فکری، یک فرهنگ تازه را جست و جو نکرده باشد) کند و برای فرار از 

 (.283زرین کوب، بیتا: 

 اهداف و اولویت های آموزش زبان فارسی در افق سند چشم انداز: 

برخی محققان زبان و ادبیات فارسی با رویکرد های گوناگون به این  

خل مهم پرداخته اند. اهداف آموزش زبان و ادبیات فارسی از دو دیدگاه دا

و خارج از کشور می تواند مورد شناسایی و بررسی قرارگیرد. در هر مقوله 

نیز می تواند در حوزه آموزش و پژوهش اهداف و اولویتها شناسایی شود) 

 (. اینک به برخی از آن ها اشاره می شود:12: 1395دیانتی، 

 پروردن زبانی مهذب ورسا برای بیان اندیشه های علمی و ادبی. -1
نشاط و بالندگی در رشته زبان و ادبیات فارسی به تناسب ایجاد  -2

مقتضیات زمان و زندگی و پیشرفت علوم و فنون بشری با حفظ اصالت 

 آن.
تبدیل زبان فارسی به زبان علم در سطح جامعه و مراکز آموزشی و  -3

 پژوهشی.

زبان و ادبیات فارسی در دوره های مختلف آموزشی باید عوامل هویت  -4

رین افزایش قدرت خالقیت و نوآوری، بهبود و ارتقای بخش، وحدت آف

فرهنگ و مهارتهای زندگی فردی و گروهی )خانواده و جامعه(، هوشیاری 

 و اعتماد به نفس ملی باشد.

برنامه محور نمودن دوره های آموزش زبان و ادبیات فارسی به جای  -5

 کتاب محور بودن و توجه به تفاوت های فرهنگی و گویشی.
همسازی هویت ملی و دینی و ایجاد انس با مآثر و معارف  انطباق و -6

تاریخی در نسل کنونی و نسل های آینده از طریق رشته زبان و ادبیات 

 فارسی.
پرورش معلمان و مدرسانی با توانایی علمی مناسب، مهارت های علمی  -7

 آموزش نوین و متناسب با شرایط روز، دارای ذوق ادبی و خالق.

ی هویت دینی و ملی و انعکاس آنها در گزینش و شناسایی مؤلفه ها -8

 تألیف محتوا.

هدایت تحقیقات و پژوهش های زبان و ادبیات فارسی در جهت توسعه  -9

 علمی و اجتماعی اقتصادی کشور.

هدف گذاری گسترش رشته های مختلف رشته زبان و ادبیات فارسی براساس  -10

زهای سایر اولویتها و نیازهای جامعه، سطح علمی فراگیران و نیا

 رشته های مورد نیاز جامعه.

 جهت دهی فرهنگی. -11



 کاربردی نمودن آن. -12

برخی محققان بر این عقیده اند که هدف از آموزش زبان خارجی) زبان 

فارسی( قابلیت و مهارت زبانی و در نتیجه ایجاد ارتباط زبانی است، 

رد توجه بنابراین چهار مهارت )شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن( مو

قرار می گیرد. در عین حال آموزش براساس نیازها و مسائل مورد عالقه 

زبان آموزان شکل گرفته و از آنجا که بیشتر فراگیران این زبان مسلمان 

هستند مسائل مورد عالقه مسلمانان در درس ها گنجانده می شود. ایشان هدف 

رسی به عنوان یکی اساسی از دوره آموزش زبان فارسی را قراردادن زبان فا

 (.28-27: 1384از زبان های مسلمانان جهان اسالم می داند) ذوالفقاری، 

 براساس پژوهش محققان اهداف کلی آموزش زبان سه بخش دانسته شده است:

 الف( اهداف کلی آموزش زبان به ملل مسلمان:    

آشنایی با زبان فارسی و چگونگی آموزش آن به مسلمانان غیر فارس  .1

 .زبان
تقویت معرفت دینی، علمی، فرهنگی و اجتماعی از طریق آشنایی با  .2

 زبان فارسی.
 منظور کردن زبان فارسی به عنوان یکی از زبان های ملل مسلمان. .3

 تبلیغ و اشاعه زبان فارسی به عنوان دومین زبان اسالمی. .4

 تشویق مسلمانان به استفاده از زبان فارسی در مراکز آموزشی. .5
 استفاده از مهارت های چهارگانه.ایجاد توانایی  .6

 جذب دانشجو. .7

ایجاد توانایی استفاده از زبان فارسی به منظور نیل به اهداف  .8

 ویژه.

تعمیم و کاربرد الگو های برنامه درسی آموزش زبان فارسی در آموزش  .9

 زبان سایر ملل مسلمان.

ایجاد فرصت برای آشنایی با فرهنگ ایرانی و تأثیر آن برتوسعه  .10

 وتمدن اسالمی در تقابل با سایر تمدن ها.فرهنگ 

 ب( اهداف آموزشی:    

 آشنایی با ساختار زبان فارسی معیار. .1

 آشنایی با نمادها و معانی آنها در زبان فارسی. .2

 آشنایی با زبان گفتار و نوشتار زبان فارسی. .3
 آشنایی با نمونه های نظم و نثر فارسی. .4

سیاسی، هنری و ... ملل آشنایی با مسائل دینی، علمی، اجتماعی،  .5

 مسلمان از طریق زبان فارسی.

 تقویت مبانی اعتقادی و فرهنگی مشترک میان ملل مسلمان. .6

عالقه مندی به بیان احساسات و عواطف و افکار در قالب جمالت کوتاه  .7

 فارسی.

 ایجاد نگرش مثبت به منظور برقراری ارتباط با فارس زبانان. .8

 ساسات و عواطف.تقویت عالقه به دریافت سمعی اح .9
ایجاد زمین برای تلطیف احساسات و عواطف از طریق زبان فارسی)  .10

 (.15-14: 1395دیانتی،



 حرکتی(:  –ج( اهداف مهارتی )روانی     

حرکتی( را به سه مرحله مقدماتی، میانه و  –اهداف مهارتی )روانی  

فی پیشرفته تقسیم نموده اند؛ و برای هریک از مهارتهای چهارگانه اهدا

تعریف کرده اند که در مجموع یا افزایش توانمندی فراگیر از حیث تشخیص 

و فهم  و ادراک یا برای افزایش توانمندی در کاربرد زبان)ذوالفقاری، 

1384 :28-29.) 

 نتیجه گیری

پژوهش پیش رو به آشکار ساختن هدف های آموزش و گسترش برنامه آموزش  

هدف ها کوشش بر این بود که با دیدی زبان فارسی پرداخت. در روشن ساختن 

کلی و با نظرات متفاوت به هدف های درون زبانی و برون زبانی پرداخته 

شود. برخی از ضرورت ها در ساختار هدف ها و برخی از هدف ها در فرآیند 

ضرورت ها شکل پذیرفته اند که نقطه تالقی و وجه مشترک ضرورت ها با هدف 

های برنامه آموزش زبان فارسی با دیدگاه های  ها است. در این نگارش هدف

مختلف واکاوی شده است و از نظرات و تجارب اندیشمندان تمامًا استفاده 

 -شده است. در روشن ساختن هدف ها اعم از هدف های جامع، آموزشی و روانی

حرکتی با دیدی کلی به مالحظات درونی و بیرونی مبتنی بر مجموعه تحقیقات 

ژوهش های معتبر و همایش های ملی و بین المللی در دو دهه کنگره ها و پ

 اخیر این نگارش به رشته تحریر در آمده و نگارش شده است.
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