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ABSTRACT 
Learning kanji and language learners' beliefs regarding learning kanji are the most 
challenging matters in the field of Japanese language teaching. Learning kanji is 
particularly difficult for non-kanji using language learners who are studying Japanese 
outside of Japan. Since learning is influenced by the educational environment and 
personality of language learners, by examining the beliefs of language learners about 
kanji learning, and analyzing these beliefs, it is possible to achieve educational methods 
appropriate to those particular language learners. Therefore, a questionnaire study was 
conducted on Japanese language learners at the University of Tehran in order to analyze 
the beliefs and knowledge of Persian-speaking Japanese language learners about kanji 
learning and teaching. After analyzing the data by descriptive method and with the help 
of inferential statistics, the results showed that Iranian language learners consider kanji 
a great obstacle in learning Japanese, but on the other hand, strongly believe that the 
better they will learn kanji, the more they will be successful in the Japanese language. 
Basic language learners value kanji "reading", but advanced language learners place a 
greater emphasis on kanji "meaning". Furthermore, Iranian language learners firmly 
believe that learning kanji should be done independently of classroom-based learning 
and that Japanese literature should be used extensively in kanji instruction. The findings 
of this study can be used to support the teaching of kanji to language learners in areas 
where kanji are not used, particularly Persian-speaking learners. 
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 کلید واژگان:
 زبان،فارسی ژاپنی آموزانزبان
 مناطق غیر آموزانزبان

 به ژاپنی فراگیران کانجی،
 ،(JFL) خارجی زبان عنوان

 آموزش و کانجی یادگیری
 آگاهی و باور کانجی،

 ژاپنی آموزانزبان

 چکیده

آموزان نسبت به یادگیری کانجی است. این ها در یادگیری زبان ژاپنی، یادگیری کانجی و باور زبانچالشیکی از 
پردازند به ویژه، زبان که خارج از ژاپن به یادگیری زبان ژاپنی میآموزان متعلق به مناطق غیرکانجیامر برای زبان

باشد، با آموزان میاز محیط آموزشی و شخصیت زبان چالش برانگیزتر خواهد بود. از آنجایی که یادگیری، متأثر
های آموزشی توان به روشآموزان نسبت به یادگیری کانجی و تجزیه و تحلیل این باورها میبررسی باور زبان

آموزان به طور خاص، دست یافت. بنابراین، در مقاله پیش رو، به منظور بررسی باور و آگاهی متناسب با آن زبان
آموزان ژاپنی ای از زباننامهزبان نسبت به یادگیری و یاددهی کانجی، پژوهشی پرسشزان ژاپنی فارسیآموزبان

ها با روش توصیفی و به کمک آمار استنباطی، نتایج دانشگاه تهران صورت پذیرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده
دانند ولی از طرفی، شدیداً بر این زبان ژاپنی میآموزان ایرانی، کانجی را مانع بزرگی در یادگیری نشان داد که زبان

« قرائت»آموزان سطح مقدماتی شوند. زبانباورند که هر چه کانجی را بهتر یاد بگیرند بیشتر در زبان ژاپنی موفق می
کانجی توجه دارند. « معنای»آموزان سطح پیشرفته بیشتر به کنند، ولی زبانکانجی را مهارت مهمی قلمداد می

آموزان ایرانی بر یادگیری کانجی مستقل از آموزش معلم قویاً باور دارند و معتقدند در آموزش کانجی نین، زبانهمچ
آموزان غیر های پژوهش حاضر گامی مفید برای آموزش کانجی به زبانباید از متون ژاپنی بهره زیادی برد. یافته

 شود. مداد میزبان قلآموزان فارسیزبان، به ویژه زبانمناطق کانجی

  DOI: 10.22059/JFLR.2022.343628.954 شناسه دیجیتال
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 مقدمه -1

ها برانگیزترین جنبهاز چالش معموالً یادگیری کانجی، یکی 

برای کسی است که سعی در تسلط بر زبان ژاپنی دارد، زیرا  

است، ی التین تر از حروف الفبانه تنها شکل کانجی پیچیده

 ،1جرنکویست)د اغلب بیش از یک خوانش دار کانجیبلکه 

-آموزان ژاپنی از مناطق غیرکانجیمنظور اینکه زبان (. به۲۰1۶

باالیی در فراگیری کانجی کسب کنند، باید وقت  زبان توانایی

 .زیادی را صرف یادگیری کنند و انگیزه خود را حفظ کنند

 .وجود داردپس نیاز به یک روش مناسب در یادگیری کانجی 

 کانجی به استفاده از شروع قبل از که افراد ژاپنی، برخالف

خارجی، در هنگام  آموزانزبان دارند، تسلط گفتاری زبان

 طور را به گفتاری و نوشتاری عناصر یادگیری زبان ژاپنی

 کانجی یادگیری در گیرند به همین خاطرمی فرا زمانهم

 آموزش برای کارآمدتر روش یک فرصت کافی ندارند، پس،

است  نیاز موردآموزان برای این زبان کانجی فراگیری و

(2013 ,Paxton & Svtanant.) مختلف اشاره  هایپژوهش

آموزان مناطق که آموزش صحیح کانجی به زبان دارند

غیرکانجی به عوامل مختلفی از جمله، پیشینه فرهنگی 

های فردی در سبک ، محیط یادگیری و تفاوتیادگیرنده

اهاتوتو( دارد.یادگیری بستگی   بارهاین در (2006 ,۲و

عنوان یک زبان گوید، موقعیت فردی که ژاپنی را به می

ای گیرد با موقعیت یادگیرندهژاپن یاد می خارجی در خارج از

                                                           
1. Jernqvist 

گیرد ژاپنی را در ژاپن یاد می ،نیازو از سر که تحت فشار 

آموزان ژاپنی که غیر ، زبانطور خاص. بهمتفاوت خواهد بود

های درسی هیچ فرصتی برای نگاه کردن به کانجی از کتاب

آموزانی که از محیط یادگیری کانجی زبان برخالفندارند، 

کانجی  ند، زمان زیادی را صرف شناختن کاراکترمندبهره

آموزانی که زبان و زبانآموزان مناطق غیرکانجیزبان .کنندمی

 ،اندشود را نخواندهزبانی که در آن کانجی استفاده می قبالً

ادگیری کنند که در هنگام یمیمشکالتی را در کانجی تجربه 

ابند کانجی یشوند. آنها در میبا آنها روبرو نمی حروف کانا

تنها یک حرف بلکه یک عنصر معنادار است که دارای سه  نه

های پیچیده بر شکل عالوه و عنصر شکل، صدا و معنی است،

ها و معانی مختلف و تعداد زیاد، هر کانجی دارای خوانش

است  یبار سنگین زانآمودرک این موضوعات برای زبان .است

 آنها شودباعث این احتمال وجود دارد که این بار سنگین و 

 از یادگیری زبان ژاپنی دست بکشد.

وجود هیراگانا، کاتاکانا )حروف کانا( و کانجی در زبان 

آموزان زبانسازد. آموزان را با چالش رو به رو میژاپنی، زبان

د حروف کانجی را ابتدا حروف کانا و بع غالباًزبان ژاپنی 

با  نویسه 4۶آموزند. هیراگانا و کاتاکانا هریک دارای می

معنا هستند، اما کانجی در مقایسه با هیراگانا و هجاهایی بی

در هیراگانا و کاتاکانا،  است. نویسهکاتاکانا دارای تعداد زیادی 

ها و اصوات یک اصوالً فقط گلیفشوند، نامیده می هجاکه 

که در کانجی، که به شوند، در حالیمتصل میهم  به یک به

2. Hatotowa 
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اطالعات از همه شود، گفته می ایدوگرام - آنها لوگوگرام

و)است پیوسته همحروف، صدا، معنی و کاربرد به ،  3کان

 های داخلیلفهؤهر کانجی دارای م ،از لحاظ بصری .(1994

( و نشانگر bushuرادیکال ) ،(kakijunاز جمله استروک )

( و از لحاظ آوایی دارای دو قرائت اونیومی onkigōصدا )

(onyomi( و کونیومی )kunyomiاست. از آنجایی )  که در

از حروف کانا استفاده  اًهای درسی مبتدیان عمدتکتاب

آموزان به نوشتن با آن خط که دارای سیستم شود و زبانمی

با  ،دنکنمینوشتاری مشخص و تعداد کم است عادت 

توانند از کانجی استفاده پیشرفت یادگیری خیلی سخت می

که آنها هنگام نوشتن گرایش دارند بیشتر از کنند، و از آنجایی

های ساده را حروف کانا استفاده کنند تا کانجی، حتی کانجی

 در ),2017 ,4و سکی کوریهارا( .کنندنیز زود فراموش می

در زمینه آموزش زبان ژاپنی،  کنند کهباره اشاره میاین

آموزان برای نوشتن به کانجی دشواری ایجاد انگیزه در زبان

توانند به هیراگانا بنویسند به یک مشکل واقعی تبدیل وقتی می

درباره نقش انگیزه  (۲۰15 5بواسنگتام و یوشیناگا( .شده است

 آموزان اشاره دارند که برایدر یادگیری کانجی برای زبان

 زبان در کانجی از که زبانکانجی غیر کشورهای آموزانزبان

 کانجی یادگیری این مسئله که کنند،نمی استفاده خود مادری

 ممکن نه، یا باشد دارمعنی و جذاب مراحل اولیه یادگیری در

 تأثیر ژاپنی زباناو در ادامه  شکست یا موفقیت در است

                                                           
3. Kano 

4. Kurihara & Seki 

 آنها انگیزه بهبود و حفظ چگونگی اصلی مسئله بگذارد، پس

 است. کانجی یادگیری برای

زبان ژاپنی، مسئله آموزان فارسیزبانبا افزایش تعداد 

آموزش کانجی در آموزش زبان ژاپنی به ویژه اهمیت بیشتری 

 اکثراًزبان که آموزان فارسیکند. برای بسیاری از زبانپیدا می

گیرند، یادگیری کانجی فرایند در دانشگاه زبان ژاپنی را یاد می

بر و سختی است که یادگیری ژاپنی را به یک چالش زمان

 آموز ایرانی که زبان او دارایکند. یک زبانبزرگ تبدیل می

سیستم حروف الفبایی است در هنگام فراگیری زبان ژاپنی و 

مل خطوط هیراگانا و مواجه با سیستم نگارشی آن که شا

پایان کانجی )حدود بیکاراکتر  حرف( و 4۶ هر کدامکاتاکانا )

کانجی مورد نیاز برای مسائل روزمره( است احساس  ۲۰۰۰

بعد از فراگیری  د، مخصوصاًنکنسردرگمی و وحشت می

با کنند میشروع به یادگیری کانجی  قتیحروف کانا و

در ایران از طرفی، . دنشوروبرو می دور از انتظاریمشکالت 

به پیشینه زبانی و شخصیت  در آموزش کانجی توجهی

ای شود وکانجی غالباً با شیوهنمی زبانآموزان فارسیزبان

آموزان ژاپنی در ها و زبانمشابه با آموزش کانجی به ژاپنی

شود. از این رو، بررسی یادگیری و ژاپن، آموزش داده می

زبان آموزان فارسییل باور زبانو تحل یاددهی کانجی در ایران

 در این خصوص امری ضروری است. 

 پیشینه تحقیق -2

5. Buasasengtham & Yoshinaga 
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  (a۲۰13) , ۶بوشیماکینا(کانجی، در مورد باور به یادگیری 

( JSLاپنی که زبان ژاپنی را به عنوان زبان دوم )آموزان ژزبان

گیری از او با بهرهگرفتند را مورد بررسی قرار داد. یاد می

 8۶تهیه و در اختیار  را اینامهپرسش ، BALLIنامه پرسش

او  زبان قرار داد.زبان و غیرکانجیآموز از مناطق کانجیزبان

آموزان را از نظر پنج مؤلفه سختی سپس نتایج باور زبان

کانجی، استعداد یادگیری، ماهیت یادگیری، انگیزه یادگیری، 

خودآموزی مورد بررسی قرار داد. نتایج چنین شد که، 

که  ردندکزبان بیشتر احساس میآموزان مناطق غیرکانجیزبان

 در نوشتن یادگیری کانجی به طور کل دشوار است، مخصوصاً

. اما در ردندکمشکالت بیشتری را احساس می کانجی یو معنا

مورد قرائت و استفاده کانجی مشخص شد هر دو گروه به یک 

در مورد استعداد یادگیری کنند. اندازه احساس سختی می

یادگیری »که  اندآگاهکانجی، نتایج نشان داد که هر دو گروه 

و  «تر استآسان زبانکانجیمناطق  آموزانکانجی برای زبان

در مورد باور به ماهیت  .«کانجی به قدرت حافظه نیاز دارد»

یادگیری »که  شتندیادگیری کانجی، هر دو گروه اعتقاد دا

توانند دارد و اگر تالش کنند، می تکرارو کانجی نیاز به تمرین 

ها و در مورد باور به انگیزه. «خشندبکانجی خود را بهبود ب

انتظارات یادگیری کانجی، هر دو گروه آگاه بر این موضوع 

عنوان یک  بهکه یادگیری کانجی برای یادگیری ژاپنی  بودند

خواستار این هستند که آموزان زباناست و  کل ضروری

مهارت خواندن و نوشتن کانجی خود را باال ببرند. در مورد 

                                                           
6. Bushimakina (a) 

به تأکید  باور به خودآموزی کانجی مشخص شد، هر دو گروه

گونه فکر  در خارج از کالس دارند و این خودخوانی کانجی

درباره محتوا و روش یادگیری توسط گیری کنند که تصمیممی

نتایج نشان  البته،ثر است. ؤخود فراگیر یک روش یادگیری م

آموزان بیش از زبان زبانکانجیآموزان مناطق غیرداد در زبان

های درسی کانجی وجود وابستگی به کتاب زبانکانجیمناطق 

تحقیقی دیگر  در (b ۲۰13بوشیماکینا در همان سال (دارد. 

دانشجوی روسی قرار داد  1۲8نامه را در اختیار همین پرسش

-باورهای افراد مناطق غیرکانجی بای را امشابهتقریباً و نتایج 

آموزان روسی نیز دست آورد. زبانه تحقیق قبل بدر زبان 

دانند، اما در برابر یادگیری کانجی را به طور کلی دشوار می

مشکالت خاص آنها اعتقاد دارند که خواندن کانجی دشوارتر 

از نوشتن و درک معنی کانجی است. در مورد ماهیت یادگیری 

بهبود کانجی منجر به »کانجی، این آگاهی قوی وجود دارد که 

تکرار تمرین برای » و «شودتوانایی کلی ژاپنی می بهبود

مشخص شد  ،همچنین. «یادگیری کانجی ضروری است

آموزان روسی نیز تمایل دارند در خواندن و نوشتن کانجی زبان

تبحر داشته باشند تا بتوانند مطالب ژاپنی مورد نیاز در زندگی 

م آموزان روسی نیز نسبت به لزوروزمره را بخوانند. زبان

و بیشتر به  اندآگاه آموزی کانجی خارج از کالس کامالًخود

های ارائه شده های یادگیری خود اعتقاد دارند تا روشروش

با توجه به نتایج حاصل از تحقیقات بوشیماکینا  توسط معلم.

آموزان ژاپنی متعلق به مناطق توان چنین بیان کرد که زبانمی



 

398 

 

ش
وه

پژ
ای

ه
 

ان
زب

تی
اخ

شن
 

 در
ان

زب
ای

ه
 

ی،
رج

خا
 

ره
دو

 
12، 

ره
ما

ش
 3، 

ز 
ایی

پ
 

14
01

 از ،
حه

صف
 

39
3

 تا  
41

5
 

 

جی مشکل است اما دیدگاه غیرکانجی معتقدند که یادگیری کان

آنها در اینکه چه چیزی در یادگیری کانجی مشکل است، 

 متفاوت است. 

در همین راستا، به منظور بررسی تفاوت عملکرد 

-کانجیغیرآموزان ژاپنی متعلق به مناطق کانجی و مناطق زبان

بیان  (۲۰13 , 7ماچیدا(کانجی، در خواندن و نوشتن  زبان

هایی که کانجی تشخیص صدای در افراد عملکردکند که می

گروهی که به آن تعلق دارند تحت تأثیر  انددیدهقبالً آموزش 

های گیرد، اما در مورد تشخیص صدای کانجیقرار نمی

و همچنین طرز نوشتن کانجی، عملکرد آموزش داده نشده 

کند و افراد افراد بسته به گروهی که به آن تعلق دارند فرق می

عملکر بهتری را در تشخیص  زبانکانجیمتعلق به گروه مناطق 

خصوص نوشتن کانجی دارند. های ناآشنا و بهصدای کانجی

خاطر تجربه یادگیری کانجی در به زبانکانجیمناطق فراگیران 

 های آوایی و معنایی کانجیویژگینه تنها با  بان مادری خود،ز

پس با آشنا هستند، نیز کانجی بلکه با قوانین سیستم نوشتاری 

معرفی کانجی جدید، این فراگیران قادر به شناسایی بصری 

فراگیران اما  کانجی بدون دانستن معنی و تلفظ آنها هستند.

درباره کانجی تازه معرفی شده چیزی  زبانکانجیمناطق غیر

این  دانند مگر اینکه قبالً کانجی مشابهی را دیده باشند.نمی

ممکن است اضطراب و دشواری قابل توجهی را برای  موضوع

 .همراه داشته باشدبهدر یادگیری زبان ژاپنی  این فراگیران

                                                           
7. Machida 

8. Novarida 

آموزان ژاپنی به منظور درک میزان آگاهی زبان

ا)، ازیادگیری کانجی طی یک تحقیق  (۲۰11،  8نووارید

سطح مقدماتی را مورد  ای، دانشجویان اندونزیایینامهپرسش

بررسی قرار داد. در نتیجه مشخص شد که شکل کانجی در 

 باعث این در نتیجهآید مینظر دانشجویان مبتدی جالب به نظر 

شود که دانشجویان دید مثبتی به یادگیری کانجی پیدا کنند. می

شود که آنها بتوانند طرفی همچنین، دانستن کانجی باعث میاز 

به ژاپنی کتاب بخوانند و به ژاپنی بنویسند. البته این دانشجویان 

بر این مسئله واقف بودند که هر چقدر هم که کانجی بخوانند 

کنند ه نکنند آنها را سریع فراموش میولی وقتی از آنها استفاد

توانند آنها را به خوانند نمیو در نهایت هر چه کانجی می

هر چند آگاهی  نوواریداخوبی در ذهن بسپارند. در تحقیق 

کلی دانشجویان اندونزیایی سطح مقدماتی نسبت به یادگیری 

کانجی مورد بررسی قرار گرفته است اما دید منفی عدم موفق 

 ر یادگیری کانجی در دانشجویان مبتدی کامالً مشهودبودن د

آموزان با سطوح مختلف است. بنابراین، ضروری است زبان

زبانی مورد بررسی قرار بگیرند تا تمایالت و میزان آگاهی آنان 

نسبت به یادگیری کانجی با توجه به دانش زبانی و تجربه 

بگیرد تا نتایج یادگیری زبان ژاپنی مورد مقایسه و ارزیابی قرار 

 تری حاصل شود. دقیق

آموزش آموزان ژاپنی و در خصوص دیدگاه زبان

آموزش مشارکتی  (۲۰14،  9هاراایکه(کانجی توسط معلم، 

را مورد بررسی قرار داد.  (PLکانجی توسط خود دانشجویان)

9. Ikehara 
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این روش به  کارگیریبا بهبرای این منظور او در یک کالس 

زبان آموز انگلیسی زبان  1۰بررسی وضعیت یادگیری 

آموزان روشی که خود برای پرداخت. در این روش زبان

های دو نفره یادگیری کانجی داشتند )خودخوانی( را در گروه

های خود به اشتراک گذاشتند. در یا چند نفره با همکالسی

یکدیگر  آموزان ازاصل بدون آموزش مستقیم معلم، زبان

آموزان گرفتند. پس از پایان دوره، اکثر زبانها را یاد میکانجی

های خودخوانی کانجی گذاری روشاذعان داشتند که اشتراک

تر از یادگیری ها سرگرم کنندهو تبادل اطالعات با همکالسی

به آنها در از معلم بوده است. آنها معتقد بودند که این روش 

با  آموزان، زبانهمچنین. کندکمک میکانجی حفظ 

های و روش دانش گذاری و تبادل اطالعات ازاشتراک

کانجی که قبالً یادگیری یکدیگر در مورد خودخوانی 

کنند، و از این طریق به جای دریافت اند استفاده میآموخته

را با خالقیت  آنها یادگیری طرفه دانش از سوی معلمان،یک

 کنند.بیشتری دنبال می

 (۲۰۰۶هاتوتووا، )دیگر، ین راستا در پژوهشی در هم

آموزان سریالنکایی از یادگیری کانجی به بررسی آگاهی زبان

آموزان معتقدند پرداخت. نتایج هاتوتووا نشان داد که این زبان

به طور کلی نگرش مثبتی فراگیری کانجی سخت است ولی 

در مورد آگاهی از . از طرفی یادگیری کانجی دارند به

در یادگیری کانجی  دهدمینتایج نشان  ،خودآموزی کانجی

آموزان سریالنکایی بیشتر به تدریس معلم متکی هستند و زبان

                                                           
10. Okita 

آموزان این زباناز خودآموزی کانجی آگاهی کمتری دارند. 

که در تدریس معلم توضیحات کاملی راجع به عناصر  ندمعتقد

آموزش کانجی توسط معلم و  پس ،دشومیکانجی داده 

تر را آسانکانجی یادگیری  ،دریافت راهنمایی از سوی معلم

  کند.می

چنین نتیجه گرفت که با توان میهارا از پژوهش ایکه

به طور شوند میآموزان قادر زبان استفاده از روش مشارکتی،

یادگیری کانجی را ادامه دهند. هر چند، با توجه به مستقل 

آموزان با یافته پژوهش هاتوتووا و از آنجایی که دیدگاه زبان

توجه به تمایالت فردی، پیشینه فرهنگی و آموزشی و شیوه 

تواند در میزان یادگیری تأثیرگذار یادگیری هر دانشجو می

از جمله های جدید آموزش کانجی باشد، قبل از اجرای روش

تبادل اطالعات فردی دانشجویان با هم یا خودخوانی کانجی، 

بررسی تمایالت دانشجویان و دیدگاه فکری آنان در خصوص 

 آید.نحوه یادگیری کانجی ضروری به نظر می

آموزان نسبت به نحوه ، در خصوص باور زبانهمچنین

از  (1995، 1۰اوکیتا)پژوهش آموزش و یادگیری کانجی، در 

ه هاوایی مشخص شد که بیشتر آموزان ژاپنی دانشگازبان

از ابتدای یادگیری آموزان بر این باورند که حروف باید زبان

اند که یادگیری زبان ژاپنی معرفی شوند و مخالف این عقیده

ها حاکی یافته ،همچنین باشد.مکالمه مقدم بر یادگیری حروف 

ای را بخوانند آموزان از اینکه نتوانند کانجیاین بود که زبان از

شوند، حتی به فرض اینکه بتوانند معنی آن کانجی مضطرب می
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آموزان در پژوهش را حدس بزنند. از آنجایی که اکثر زبان

اوکیتا قبل از ورود به دانشگاه سابقه فراگیری زبان ژاپنی را 

آموزان زبان این باورکه گیرد داشتند، او چنین نتیجه می

آنان در یادگیری محیط یادگیری و تجربه  تأثیرتحت تواند می

  زبان ژاپنی باشد.

استقالل در یادگیری ، ویژگی فرهنگ و پیشینه فرهنگی

نژاد و داریپایندهآموز، در یادگیری زبان تأثیرگذار است )زبان

با  .(14۰1 ،1۲باقری نویسی و فرمودی؛ 14۰۰ ،11زادهجبیب

که توان چنین دریافت های پیشین، میمرور بر پژوهش

بین یادگیری کانجی در  رغم مشترکاتی چند در خصوصعلی

، عواملی چون محیط زبانکانجیآموزان غیرمناطق زبان

یادگیری، تجربه یادگیری یک زبان خارجی، میزان توانش 

آموزان آموز تأثیر بسزایی در آگاهی و باور زبانزبانی زبان

نسبت به یادگیری کانجی دارد. بنابراین، از آنجایی که اکثر 

آموزان ایرانی، زبان ژاپنی را به طور قریب به اتقاق زبان

بینند، بررسی آگاهی زش میتخصصی در دانشگاه آمو

زبان در خصوص یادگیری کانجی و آموزان ژاپنی فارسیزبان

آموزان در مورد آموزش کانجی ضروری است. باور این زبان

، مطلوب است بررسی این موضوع که توانش زبانی همچنین

آموزان نسبت به یادگیری و چه تأثیری در آگاهی و باور زبان

 شت. یاددهی کانجی خواهد دا

 های پژوهشپرسش

                                                           
11. PayandehDariNejad & Habibzadeh 

 یهاو دیدگاه درک بهتری از افکاردر پژوهش حاضر با هدف 

و باورهای آنان در  در مورد یادگیری کانجی ژاپنی آموزانزبان

آموزان مناطق خصوص نحوه آموزش کانجی به زبان

برسی قرار غیرکانجی به ویژه ایران، سؤاالت زیر مورد 

عامل مهمی بر یادگیری  از آنجایی که دانش زبانیگیرد. می

آموزان، دیدگاه زبان است، با فرض احتمال تأثیر آن بر زبان

)مقدماتی، متوسط و پیشرفته( با سطوح مختلف  آموزانزبان

  گیرد.نیز مورد بررسی قرار می

زبان نسبت به کانجی و یادگیری آموزان ژاپنی فارسیزبان. 1

 هایی دارند؟آن چه آگاهی

زبان با توانش زبانی آموزان ژاپنی فارسی. آیا آگاهی زبان۲

 مختلف نسبت به کانجی و یادگیری آن متفاوت است؟ 

های زبان نسبت به روشآموزان ژاپنی فارسیباور زبان .3

چیست و چگونه باور آنها در سطوح آموزش کانجی 

 ؟  کندمیمختلف زبانی تغییر 

 پژوهشروش  -3

پنجاه و نه نفر از دانشجویان زبان ژاپنی دانشگاه تهران به 

نفر،  39صورت تصادفی در این پژوهش شرکت کردند )زن = 

زبان نفر(. همه این دانشجویان ایرانی و فارسی ۲۰مرد = 

است. سابقه یادگیری زبان  38/۲۲بودند و  میانگین سنی آنها 

تغیر است. در ژاپنی آنها از یک سال تا بیش از چهار سال م

آموزانی که یک سال سابقه یادگیری زبان پژوهش حاضر، زبان

نفر(،  ۲3آموزان سطح مقدماتی )ژاپنی داشتند را به عنوان زبان

12. Bagheri Nevisi & Fermoudi 
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کسانی که دارای دو و سه سال سابقه بودند به عنوان 

آموزان با سابقه زباننفر(، و  14آموزان سطح متوسط )زبان

نفر( در  ۲۲ان سطح پیشرفته )آموزچهار سال و بیشتر، زبان

 نظر گرفته شدند. 

آموزان ژاپنی به منظور بررسی آگاهی و باور زبان

-پرسشزبان نسبت به یادگیری و آموزش کانجی، فارسی

گزاره(. برای اینکه تا  ۲۰دو بخشی تنظیم شد )در کل  اینامه

جامع در این خصوص تنظیم  اینامهپرسشجای ممکن، بتوان 

های پیشین مورد های موجود در پژوهشنامهپرسششود، 

بررسی قرار گرفت و موارد مربوط به آگاهی از یادگیری 

-و باورها نسبت به آموزش کانجی استخراج و دستهکانجی 

بوشیماکینا و  (۲۰۰۶هاتوتووا )، (۲۰17) 13اواکهامابندی شد )

(, b a۲۰13) حاصل به این صورت نامهپرسش(. دو بخش 

با طیف لیکرت و گزاره،  17باشد که بخش اول شامل می

=  3= مخالفم،  4مخالفم ،  کامالً=  5مقیاس عددی پنج )

موافقم( است.  کامالً=  1= موافقم،  ۲دانم(، کدام )نمیهیچ

سؤاالتی تشریحی )سه سؤال( است. دوم شامل  بخش

سؤاالت تشریحی با این منظور در نظر گرفته شد تا 

ها فقط آموزان بتوانند آزادانه نظر خود را بنویسند و پاسخزبان

های بخش اول نباشد. میزان آلفا برای محدود به گزاره

یب اطمینان بود که ضر 8۲/۰محاسبه و برابر با  نامهپرسش

ها به صورت باشد. با هدف تجزیه و تحلیل پاسخباالیی می

های تر و مفهومی، در تجزیه تحلیل آماری گزارهتر، سادهدقیق

                                                           
13. Hamakawa 

، از پنج گزینه به سه گزینه تقلیل داده شد. به این نامهپرسش

برابر با یک گزینه « مخالفم و مخالفم کامالً »شکل که گزینه 

« دانم(کدام )نمیهیچ» و مخالفم(،  گزینه مخالفم  کامالً=  3)

دانم((، و در نهایت کدام )نمی= هیچ ۲برابر یا یک گزینه )

کامالً =  1موافقم و موافقم برابر با یک گزینه ) کامالًگزینه 

، پاسخ همچنینموافقم و موافقم( در نظر گرفته شد. 

های تشریحی به شیوه کدگذاری باز مورد بررسی قرار پرسش

آنها درصد  و ها، تعداد پاسخنامهپرسش برای هر سؤالرفت. گ

، از پژوهش هایبا توجه به پرسشچنین، بررسی شد. هم

  استفاده شد.نیز آزمون آماری کروسکال والیس 

 نتایج -4

زبان چه آموزان ژاپنی فارسیبرای مشخص کردن اینکه زبان

نگرشی نسبت به یادگیری کانجی دارند )پرسش اول 

ای های چند گزینهپژوهش(، ابتدا به تجزیه و تحلیل گزاره

ت تشریحی در سؤاالپرداخته و سپس با بررسی  نامهپرسش

هایی که باعث سختی در فراگیری کانجی در این مورد مؤلفه

 شد.  شود، توضیح داده خواهدآموزان میزبان

زبان نسبت به آموزان ژاپنی فارسیبانمیزان آگاهی ز

آورده شده است. بیش  1یادگیری کانجی به ترتیب در جدول 

آموزان ایرانی بر این باورند که یادگیری درصد از زبان 9۰از 

( %۶/9۶شود )کانجی باعث افزایش مهارت زبان ژاپنی آنها می

 (. بیش از%9/94توانند متون مختلفی را بخوانند )و آنها می

آموزان ژاپنی بیان کردند که با ( از زبان%4/8۶درصد ) 85

توان در ژاپن به راحتی زندگی کرد. در دانستن کانجی می
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آموزان ایرانی با این مورد مخالف و از زبان درصد 4/3مقابل 

(. بیش از %۲/1۰بعضی دیگر در این خصوص مردد بودند )

فقند که متنی که موا( با این نکته %4/۶4آموزان )نیمی از زبان

با استفاده از کانجی و هیراگانا توامان نوشته شده باشد 

آموزان از زبان درصد۲۲ تر قابل خواندن است. البته راحت

مخالف این موضوع بودند. در خصوص لزوم یادگیری کانجی 

رغم اینکه امکان آموزان معتقدند که علیاز زبان درصد 4/81

دارد، همچنان نیاز به یادگیری  تایپ کانجی با کامپیوتر وجود

رغم آموزان علیکانجی است. اگر چه تعداد زیادی از زبان

کانجی باور داشتند،  استفاده از تایپ با کامپیوتر بر یادگیری

آموزان معتقدند که با وجود کامپیوتر دیگر از زبان درصد ۲/3۲

نیازی به یادگیری طرز نوشتار کانجی نیست. البته هنوز بیش 

( با یادگیری طرز نوشتار %9/55آموزان )نیمی از زبان از

آموزان از زبان درصد 5/3۰کانجی موافق بودند. در نهایت، 

 یادگیری کانجی انتها ندارد احساسزبان از اینکه ژاپنی فارسی

آموزان این از زبان درصد 7/4۰کنند ولی در مقابل آزردگی می

 حس را ندارند. 

  1جدول 

درصد)تعداد _آموزان نسبت به یادگیری کانجیآگاهی زبان 

 نفرات(

کامالً مخالفم / 

 مخالفم
 نظری ندارم

کامالً موافقم 

 موافقم /
 رتبه آگاهی نسبت به یادگیری کانجیهای گزاره

 1 یادگیری کانجی نیاز استبرای باال بردن مهارت زبان ژاپنی به . ۲ (57)  %9۶/۶ (1)  %1/7 (1)  %1/7

 ۲ های مختلفی را بخوانمو نوشته هانتوانم متاگر کانجی را بلد باشم، می. 13 (5۶)  %94/9 (1)  %1/7 (۲)  %3/4

 3 شودتر میبا یادگیری کانجی زندگی در ژاپن آسان. 1۲ (51)  %8۶/4 (۶)  %1۰/۲ (۲)  %3/4

 4 شوندتر خوانده میمتونی که دارای کانجی هستند راحت. 1۰ (38)  %۶4/4 (8)  %13/۶ (13)  %۲۲

 5 توان با کامپیوتر تایپ کرد دیگر نیاز به یادگیری کانجی نیستاز آنجا که می. 15 (۶)  %1۰/۲ (5)  %8/5 (48)  %81/4

9/%55  (33) 9/%11  (7) ۲/%3۲  (19) 
یادگیری طرز نوشتن  توان با کامپیوتر تایپ کرد دیگر نیاز بهاز آنجا که می. 14

 کانجی نیست
۶ 

 7 کردم آزردگی خاطروقتی متوجه شدم یادگیری کانجی پایانی ندارد، احساس . 1 (18)  %3۰/5 (17)  %۲8/8 (۲4)  %4۰/7

 

برای یافتن عوامل چالش برانگیز یادگیری کانجی از 

آموزان خواسته شد از زبان زبان،آموزان ژاپنی فارسینظر زبان

یا چه درباره اینکه چه چیز در یادگیری کانجی سخت است 

مواردی برای آنها شخصاً در یادگیری کانجی سخت بوده 

بندی پس از کدگذاری و دستهبنویسند. است را آزادانه 

آموزان کانجی را برای زبان ها، نه مؤلفه که یادگیریپاسخ

(. این موارد شامل 1نمودار کند، به دست آمد )مشکل می

عواملی که مربوط به طرز خواندن کانجی، مربوط به شکل 

کانجی، مربوط معنی کانجی، مربوط به طرز نوشتن کانجی، 

زمان بر بودن یادگیری کانجی، تعداد زیاد کانجی، عدم آگاهی 
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از روش مناسب برای یادگیری کانجی، ندانستن روش استفاده 

 ن کانجی، بودند. از کانجی، فراموش کرد

آموزان در زبانیادگیری کانجی چالش برانگیز  عوامل   1نمودار 

 زبانژاپنی فارسی

 

میان سه مؤلفه برجسته بودند. حدود نیمی از در این     

را به عنوان اولین « خوانش کانجی( »%8/48آموزان )زبان

شود، برشمردند. ای که باعث سختی یادگیری کانجی میمؤلفه

منظور از خوانش کانجی مواردی از قبیل موارد زیر است: 

های مختلف )وجود اونیومی، های زیاد، تلفظتعداد تلفظ

کونیومی برای یک کانجی، وجود چند اونیومی برای یک 

متفاوت از یک کانجی در جاهای مختلف، های کانجی(، تلفظ

ها( و قاعده بودن تلفظها )بینبود قانون برای استفاده از تلفظ

ها )تلفظ اینکه باید آنها را حفظ کرد، مشترک بودن تلفظ

تمام کامل کردن حفظ یکسان برای چندین کانجی مختلف(، 

یکباره. دومین به یک کانجی  یومیو کون یومیاون یهاتلفظ

است « های یادگرفته شدهزود فراموش کردن کانجی»ه مؤلف

آموزان به آن اشاره کردند. سپس، از زبان درصد 4/14که 

 درصد 9است که حدود « نوشتن کانجی»مشکالت مربوط به 

آموزان به عنوان سومین مؤلفه مشکل آفرین از آن یاد از زبان

کردند. به طور خاص مشکالت نوشتن کانجی شامل مواردی 

ها )کاکسوها(، رعایت تعداد قبیل رعایت کردن ترتیب خط از

کاکسوها، پیچیدگی و زیاد بودن کاکسوها، بوشوهای مشابه 

 های متفاوت، بود. یا یکسان در کانجی

آموزان در جهت بررسی اینکه آیا میزان آگاهی زبان

ژاپنی ایرانی نسبت به یادگیری کانجی با تغییر سطح دانش 

شود ( آنها متفاوت میمقدماتی، متوسط و پیشرفتهسطح زبانی )

دوم پژوهش(، از آزمون کروسکال والیس استفاده شد.  پرسش)

آورده شده است. نتیجه آزمون مؤید این  ۲نتایج در جدول 

، متوسط و پیشرفته مقدماتیآموزان هر سه سطح زباناست که 

موزان آزبان(. p > .05در موارد زیر با هم اتفاق نظر دارند )

، متوسط و پیشرفته قویاً بر این باورند در هر سه سطح مقدماتی

که یادگیری کانجی از الزامات باال بردن مهارت زبان ژاپنی 

( و با دانستن کانجی است که قادر به خواندن 1بوده )میانه = 

( و دانش کانجی منجر به 1شوند )میانه = متون مختلف می

(. از طرفی، 1شد )میانه = تر در ژاپن خواهد زندگی راحت

، متوسط و پیشرفته شدیداً آموزان در هر سه سطح مقدماتیزبان

با استفاده از کامپیوتر برای تایپ ژاپنی که  معتقدند که حتی

شود، به کانجی برگردانده میبه صورت خودکار حروف ژاپنی 

بازهم دلیلی برای یادنگرفتن کانجی و یادنگرفتن چگونگی 

(، و یادگیری کانجی در 3وجود ندارد )میانه = نگارش کانجی 

۴۸.۸٪

۵.۵٪ ۴.۴٪ ۸.۸٪
۲.۲٪ ۶.۶٪

۱.۱٪ ۴.۴٪
۱۴.۴٪

۳.۳٪

زمان بر بودنمربوط به نوشتنمربوط به معنامربوط به شکلمربوط به خوانش زود فراموش کردن  ندانستن روش استفاده مناسبندانستن روش صحیح یادگیری  تعداد زیاد سایر
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حد برای یادگیری هر صورت الزم است. در نهایت، تالش بی

 (. 3دارد )میانه = کانجی، آنها را از ادامه دادن راه باز نمی

آموزان سطح پیشرفته قویاً بر این باورند که وجود زبان

ینکه تر متن خواهد شد تا اکانجی در متن باعث خوانش راحت

(. 1متنی صرفاً با حروف هیراگانا نوشته شده باشد )میانه = 

آموزان سطح متوسط نیز تا حدودی مشهود این نظر در زبان

آموزان سطح مقدماتی اولویتی بر (، اما زبان5/1است )میانه = 

وجود کانجی در متن ژاپنی قایل نیستند و معتقدند که کانجی 

(. در 3شود )میانه = نجر نمیتر خواندن متن ملزوماً به راحت

آموزان سطوح مختلف اختالف این مورد، هر چند بین زبان

( )جدول p > .05نظر وجود دارد، این اختالف معنادار نیست )

۲ .) 

 2جدول 
آموزان در سه آزمون کروسکال والیس بین زبانآمار توصیفی و نتیجه 

به  ، متوسط و پیشرفته )در خصوص آگاهی نسبتمقدماتی سطح
 یادگیری کانجی(

 

 

 

 آزمون کروسکال والیس

  سطح دانش زبانی

شماره 

 گزاره

 مقدماتی متوسط پیشرفته

 تعداد میانه تعداد میانه تعداد میانه درجه آزادی 2X مقدار احتمال

34/۰ 11/۲ ۲ 3 ۲۲ 3 14 3 ۲3 1 

۰9/۰ ۶1/4 ۲ 1 ۲۲ 1 14 1 ۲3 ۲ 

۰7/۰ ۲3/5 ۲ 1 ۲۲ 5/1 14 3 ۲3 1۰ 

۲9/۰ 44/۲ ۲ 1 ۲۲ 1 14 1 ۲3 1۲ 

۲9/۰ 47/۲ ۲ 1 ۲۲ 1 14 1 ۲3 13 

45/۰ 59/1 ۲ 3 ۲۲ 3 14 3 ۲3 14 

44/۰ ۶4/1 ۲ 3 ۲۲ 3 14 3 ۲3 15 

=  1، نظری ندارم=  ۲، کامالً مخالفم / مخالفم=  3ها برابر است با: میانه
 کامالً موافقم / موافقم

 آزردگی خاطروقتی متوجه شدم یادگیری کانجی پایانی ندارد، احساس . 1
. برای باال بردن مهارت زبان ژاپنی به یادگیری کانجی نیاز است. ۲. / کردم

با . 1۲. / شوندمتونی که دارای کانجی هستند راحت تر خوانده می. 1۰ /
اگر کانجی را بلد . 13. / شودتر مییادگیری کانجی زندگی در ژاپن آسان

از آنجا که . 14. / های مختلفی را بخوانمو نوشته هانتوانم متباشم، می
توان با کامپیوتر تایپ کرد دیگر نیاز به یادگیری طرز نوشتن کانجی می

توان با کامپیوتر تایپ کرد دیگر نیاز به یادگیری از آنجا که می. 15 . /نیست
 .کانجی نیست

پرسش سوم پژوهش که بررسی باورهای در پاسخ به 

های آموزش زبان در خصوص روشآموزان ژاپنی فارسیزبان

 نامهپرسشهای چندگزینه کانجی است، ابتدا به بیان گزاره

های آزاد شود و در ادامه تجزیه و تحلیل پرسشپرداخته می

 گردد. ارائه می نامهپرسش
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 9۰(، حدود 3در خصوص آموزش کانجی )جدول 

آموزان ایرانی بر این باورند که ( از زبان%8/89درصد )

هیراگانا، کاتاکانا و کانجی باید از همان ابتدای یادگیری زبان 

ژاپنی توأمان آموزش داده شود و آموزش آنها منفک از 

( از %3/59درصد ) ۶۰، حدود همچنینیکدیگر نیست. 

کاتاکانا و کانجی  آموزان معتقدند که آموزش هیراگانا،زبان

باید قبل از آموزش گفت و شنود به زبان ژاپنی باشد. بیش از 

( بر این باورند که آموزش %5/۶9آموزان )نیمی از زبان

کانجی  ثرؤمهای کانجی نقش بسزایی در آموزش رادیکال

( قائل بر این امر %9/33آموزان )یک سوم زبان دارد. البته

 نیستند. 

خواندن )صدا(، معنی و نوشتن در مقایسه سه عنصر 

زبان معتقدند آموزان فارسیدرصد از زبان 8۰کانجی، بیش از 

که نسبت به نوشتن، توانایی خواندن کانجی در اولویت قرار 

( از %۲/1۰درصد ) 1۰(، و تنها حدود %7/84دارد )

بر خواندن آن ترجیح آموزان آموزش نوشتن کانجی را زبان

ایسه خواندن و دانستن معنی کانجی، ، در مقهمچنیندهند. می

آموزان دانستن معنی ( از زبان%۲/3۲تنها حدود یک سوم )

کانجی را بر دانستن طرز خواندن کانجی ترجیح دادند. این 

آموزان در صورتی است که تقریباً حدود نیمی از زبان

( همچنان طرز خواندن کانجی را به عنوان اولویت ۲/4۲%)

لبته در این میان، حدود یک چهارم خود عنوان کردند. ا

آموزان ترجیحی بر خواندن یا دانستن معنی ( از زبان4/۲5%)

 نداشتند. 

نکته جالب توجه، در خصوص یادگیری مستقالنه 

آموزان بر این باورند درصد از زبان 8۰کانجی است. بیش از 

که دارای این قابلیت هستند که خود به تنهایی کانجی را یاد 

 78بر این باور نیستند.  درصد 8/۶( و تنها %4/81)بگیرند 

آموزان معتقدند در خصوص یادگیری کانجی، هر درصد زبان

تواند کانجی را با موفقیت یاد بگیرد. کس با تالش خودش می

آموزان وجود معلم را برای درصد از زبان 1۰اگر چه حدود 

درصد  7۰یادگیری کانجی ضروری دانستند، نزدیک به 

توانند کانجی ( از آنها بیان داشتند که بدون معلم می8/۶7%)

تواند به را یاد بگیرند و معتقد بودند که یادگیری کانجی می

(. به عبارت دیگر شکل کانجی %9/33باشد )روشمند صورت 

و قرار گرفتن خطوط کانجی در کنار هم دارای نظم منطقی 

وز کمک کند. آمبه یادگیری خودخوان زبان تواندمی کهاست 

آموزان ژاپنی قوی زبان نتیجه فوق نشان دهنده باور

   زبان به خودآموزی کانجی است. فارسی

    3 جدول

 های آموزشبه روشباور زبان آموزان نسبت 

 ایبر اساس سؤاالت چندگزینه_درصد)تعداد نفرات(_کانجی

 هاگزاره
کامالً موافقم 

 موافقم /
 نظری ندارم

کامالً مخالفم/ 

 مخالفم

(۲۰)  33%/9 طور سیستماتیک یاد گرفته میتوان کانجی را ب. 3  8/%5۰  (3۰)  3/%15  (9)  

(41)  ۶9%/5 ثراندؤها در یادگیری کانجی مرادیکال. آموزش 5  7/%۲3  (14)  9/%33  (۲۰)  
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(53)  89%/8 زبان ژاپنی معرفی شوندهیراگانا، کاتاکانا، کانجی باید از ابتدای یادگیری . ۶  4/%3  (۲)  8/%۶  (4)  

(18)  3۰%/5 کانجی را بخوانم خواهم بعد از یادگیری مکالمه، هیراگانا ، کاتاکانا ومن می. 7  ۲/%1۰  (۶)  3/%59  (35)  

(19)  3۲%/۲ اگر معنای کانجی را درک کنم حتی اگر نحوه خواندن آن را ندانم مشکلی نیست. 8  4/%۲5  (15)  ۲/%4۲  (۲5)  

(5۰)  84%/7 تر استتوانایی خواندن کانجی از توانایی نوشتن کانجی مهم. 9  1/%5  (3)  ۲/%1۰  (۶)  

(4۶)  78% تواند در یادگیری کانجی موفق شودهرکسی که تالش کند می. 11  ۶/%13  (8)  5/%8  (5)  

(۶)  1۰%/۲ توانم کانجی را یاد بگیرمبدون معلم نمی. 1۶  %۲۲  (13)  8/%۶7  (4۰)  

(48)  81%/4 بگیرم خودم به تنهایی میتوانم کانجی را یاد. 17  9/%11  (7)  8/%۶  (4)  

آزمون کروسکال والیس به بررسی اینکه آیا با کمک 

های آموزش کانجی با آموزان ژاپنی نسبت به شیوهباور زبان

)مقدماتی، متوسط، پیشرفته( دستخوش توانش زبانی متفاوت 

 4جدول که در  طورشود یا خیر، پرداخته شد. همانتغییر می

، نتیجه آزمون کروسکال والیس نشان داد که آورده شده است

( 17و  1۶، 8، 5های آموزان ژاپنی در چهار مورد )گزارهزبان

. بعد از مقایسه هر از نظر آماری دارای اختالف معنادار هستند

شیوه با یکدیگر به  مقدماتی، متوسط، پیشرفتهیک از سه سطح 

( با 3آموزان سطح مقدماتی )میانه = مشخص شد که زبان دان

( در باور اینکه p < .01) (1آموزان سطح پیشرفته )میانه = زبان

اختالف نظر دارند.  ،اندثرؤمیادگیری کانجی ها در رادیکال

دانند )میانه تر میکانجی را مهم نآموزان مقدماتی خواندزبان

آموزان سطح پیشرفته درک معنای (، در حالی که زبان3= 

(. p < .001) (1دانند )میانه = کانجی را در اولویت می

آموزان سطح مقدماتی بر این باورند که برای ، زبانهمچنین

( و 3ست )میانه = ا معلم ضروری حضوریادگیری کانجی 

(، 3معلم کانجی را یاد گرفت )میانه =  توان بدون کمکنمی

آموزان سطح پیشرفته یادگیری ست که زبانا این در حالی

( و p < .001) (1نیاز از معلم دانسته )میانه = کانجی را بی

توانند به یادگیری کانجی بپردازند معتقدند که به تنهایی می

الح مقدار احتمال اصدر این بررسی، (. p < .001) (1)میانه = 

    .در نظر گرفته شده است ۰1۶/۰شده  برابر با 

 4جدول 

آزمون کروسکال والیس بین زبان آموزان آمار توصیفی و نتیجه 

باور ، متوسط و پیشرفته )در خصوص در سه سطح مقدماتی

 (کانجی های آموزشآموزان نسبت به روشزبان

 آزمون کروسکال والیس
  دانش زبانیسطح 

شماره 

 گزاره

 مقدماتی متوسط پیشرفته

 تعداد میانه تعداد میانه تعداد میانه درجه آزادی 2X مقدار احتمال

۰7/۰ ۲3/5 ۲ 1 ۲۲ 5/1 14 3 ۲3 3 

۰۰۲/۰* 91/9 ۲ 1 ۲۲ 1 14 3 ۲3 5 
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۰7/۰ 34/5 ۲ 1 ۲۲ 5/1 14 1 ۲3 ۶ 

۲9/۰ 44/۲ ۲ 3 ۲۲ 3 14 3 ۲3 7 

۰۰۰/۰* 8۶/9 ۲ 1 ۲۲ 1 14 3 ۲3 8 

45/۰ 59/1 ۲ 3 ۲۲ 3 14 3 ۲3 9 

44/۰ ۶4/1 ۲ 1 ۲۲ 1 14 1 ۲3 11 

۰۰۰/۰* 99/9 ۲ 1 ۲۲ 1 14 3 ۲3 1۶ 

۰۰۰/۰* 98/9 ۲ 1 ۲۲ 1 14 3 ۲3 17 

=  1، نظری ندارم=  ۲، کامالً مخالفم / مخالفم=  3است با: ها برابر میانه
 > p *                                                    / موافقم کامالً موافقم

.05 
-رادیکالآموزش . 5/  طور سیستماتیک یاد گرفته توان کانجی را بمی. 3

هیراگانا، کاتاکانا، کانجی باید از ابتدای . ۶. / ثراندؤها در یادگیری کانجی م
خواهم بعد از یادگیری من می. 7. / یادگیری زبان ژاپنی معرفی شوند

اگر معنای آن کانجی . 8. / کانجی را بخوانم مکالمه، هیراگانا ، کاتاکانا و
. 9. / را درک کنم حتی اگر نحوه خواندن آن را ندانم مشکلی نیست

. 11. / تر استتوانایی خواندن کانجی از توانایی نوشتن کانجی مهم
بدون . 1۶. / ی موفق شودتواند در یادگیری کانجهرکسی که تالش کند می

توانم کانجی خودم به تنهایی می. 17. / توانم کانجی را یاد بگیرممعلم نمی
 .بگیرم را یاد

در مورد آزادانه خواسته شد نظر خود را آموزان از زبان

و اینکه اگر آنها مدرس کانجی های آموزش کانجی روش

از  پسبنویسند. دادند، بودند چگونه کانجی را آموزش می

( 5 جدولها، مشخص شد )کدگذاری و تجزیه تحلیل پاسخ

اند که برای آموزان بر این عقیدهاز زبان درصد 4/۲۶که 

های دارای آموزش کانجی باید از متون، جمالت و عبارت

آموزان بر این باور از زبان درصد 5/1۶کانجی استفاده کرد. 

داشته بودند که در آموزش کانجی توالی خاصی باید وجود 

آموزان سه توالی را برای این منظور معرفی کردند: باشد. زبان

( معرفی پیشینه کانجی و رادیکال آن، سپس معنا و ارتباط 1

( آموزش ۲آن با رادیکال و در نهایت استفاده در جمله و متن. 

طرز نوشتن کانجی، تلفظ، معنا و سپس استفاده در جمله و 

، بررسی جمالت و معنای ( خواندن متن حاوی کانجی3متن. 

آموزان از زبان 4/15کانجی، در نهایت طرز نوشتن کانجی. 

معتقد بودند که بخشی از آموزش کانجی باید به خود 

از  درصد 5/5ها، تنها آموزان محول شود. در بین پاسخزبان

آموزان رضایت کامل خود را از شیوه کنونی آموزش زبان

 کانجی ابراز داشتند. 

 5 جدول

بر اساس  _های آموزش کانجیروشباور زبان آموزان نسبت به 

 سؤاالت تشریحی

 درصد آموزش کانجی های پیشنهادی برایروش

۲۶%/4 برای آموزش کانجی کانجی متون، جمالت و عبارات دارای ازاستفاده   

1۶%/5 :ترتیب خاص آن باآموزش کانجی و اطالعات مربوط به   

 %5۰ معرفی تاریخچه کانجی، معرفی رادیکال، معنا و ارتباط با رادیکال، سپس در جمله و متن

 %7/35 متن و طرز نوشتن، تلفظ، معنا، سپس کلمه، جمله 

 %۲8/14 استفاده از متن و جمله سپس معرفی کانجی )معنا و بعد طرز نوشتن(
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15%/4 انآموزکانجی به زبان آموزشسپردن بخشی از   

 روش فعلی خوب است . 

 مکرر)کوییز(.  هایآزمون 

 (و...  ایی یارانههابرنامه)فلش کارت،  در کالس استفاده از وسایل کمک آموزشی 

5/%5  

 به ژاپنی.  استفاده از کانجی هنگام نوشتن 

 آموزان به یادگیری کانجیتشویق زبان . 

 دانشجو تقویت حافظه دیداری 

3/%3  

 یادگیری مشارکتی . 

 ل.اعیادگیری ف  

 های دیگرهای دیگر و اجزای سازنده کانجیهای تازه آموخته شده با کانجیربط دادن کانجی 

۲/%۲  

 تمرین کانجی خارج از کالس . 

 اختصاص دادن بخشی از زمان هر کالس به آموزش کانجی 
1/%1  

 و بررسی  بحث -5

آموزان زباننتایج پژوهش حاضر نشان دهنده این است که 

آموزان ایرانی نظر مثبت نسبت به یادگیری کانجی دارند. زبان

زبان با توانش زبانی مختلف )مقدماتی، متوسط و فارسی

اند که ارتقای توانایی بر این موضوع واقف کامالًپیشرفته( 

این یافته  شود.کانجی باعث پیشرفت مهارت زبان ژاپنی می

 (۲۰11نواریدا )و  (b۲۰13بوشیماکیما )تحقیق تا حدودی با 

آموزان روسی و اندونزیایی انجام شده زبان که در خصوص

آموزان ایرانی قویاً بر این ، زبانهمچنینبود، همخوانی دارد. 

دردسر( در یک زندگی راحت )و بی باورند که برای داشتن

ژاپن و خواندن و درک مطالب ژاپنی، باید کانجی را یاد 

آموزان هر سه سطح مقدماتی، گرفت. این باور در بین زبان

 به صورت یکسان وجود دارد.   متوسط و پیشرفته

                                                           
14. Yuki 

دانند آموزان سطح پیشرفته و متوسط میاز طرفی، زبان

توان خواند. دلیل تر میاند را راحتکه متونی که دارای کانجی

ها دانست. این توان به خاطر معنادار بودن کانجیاین را می

طور که دارای صدا دانند که هر کانجی همانآموزان میزبان

مقایسه با متنی که فقط  است، دارای معنا هم است. بنابراین، در

با حروف هیراگانا نوشته شده باشد، متنی که متشکل از کانجی 

تر قابل خواندن و تر و سریعباشد، راحتو حروف کانا می

آموزان . البته زبان (۲۰۰9، 14یوکیاست )قابل درک کردن 

، وجود کانجی در متن را دلیلی برای خوانش سطح مقدماتی

تواند حاکی از عدم این موضوع میدانند. تر آن نمیراحت

آموزان مقدماتی از متون سطوح پیشرفته باشد و یا آگاهی زبان

آموزان با الفبای هیراگانا، ژاپنی را اینکه از آنجایی که این زبان

رغم تی، علیهای مقدمااند و بعضی از متون و کتابآموخته
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دهند، این عرف معمول، بین حروف ژاپنی فاصله می

 . آگاهی کافی در این زمینه را ندارندآموزان هنوز زبان

زبان بر لزوم یادگیری و آموزان فارسیتأکیید زبان

رغم امکان استفاده از کامپیوتر، نشان یاددهی کانجی علی

ای کامپیوتری ههای همراه، برنامهبا وجود توسعه تلفندهد می

افزارهای نوشتن کانجی و سهولت دسترسی به این موارد، و نرم

از اهمیت یادگیری کانجی آگاهند و بر  زبانآموزان فارسیزبان

یاز است کانجی و طرز نوشتن آن را ن همچناناین باورند که 

زدگی و ها باعث دلاینکه زیاد بودن تعداد کانجی یاد گرفت.

تواند شود را میآموزان ایرانی نمیرنجش خاطر اکثر زبان

آموزان نسبت به یادگیری نشئت گرفته از نظر مثبت این زبان

کانجی قلمداد کرد. این یافته جایگاه باالی آموزش زبان ژاپنی 

 دهد. آموزان ایرانی را نشان میدر بین زبان

هست.  هایی نیزالبته یادگیری کانجی دارای سختی

چالش برانگیزترین موارد در یادگیری کانجی برای 

زود فراموش کردن »، «صدای کانجی»آموزان ایرانی، زبان

است. « نوشتن کانجی»و « سپرده شده خاطر های بهکانجی

زبان معتقدند که خواندن کاراکترهای آموزان فارسیزبان

 تر از معنای آنهاست. دلیل این مورد را چنینکانجی سخت

زبان جزء آموزان فارسیتوان بیان کرد که از آنجایی که زبانمی

شوند و به خاطر آموزان غیرمنطقه کانجی محسوب میزبان

داشتن سیستم الفبایی در زبان مادری خود، وابسته به اصوات 

توان ها، میدر مورد زود فراموش کردن کانجیهستند تا معنا. 

  آموزعنوان زبانبه وزان آمزبانعلت را در این دید که این 

JFL ، د نتماس فعال با حروف کانجی را ندار شانسدر ایران

و در کالس هم اکثر اوقات مجبور به نوشتن کانجی 

آموزان ایرانی این این عوامل باعث شده که در زبان د،نشونمی

هر چقدر هم که کانجی را تمرین باور منفی تقویت شود که 

کنند، نمیاستفاده هر روز از آن چون و تکرار کنند ولی 

خواهند کرد. در مورد سخت بودن ها را فراموش کانجی

نوشتن کانجی، عالوه بر عواملی چون تعداد کاکسوهای زیاد 

و مشابه، نحوه آموزش کانجی و تأکیید زیاد بر نوشتن تمام 

کاکسوها بدون کم و زیاد شدن و رعایت ترتیب نوشتار 

آموزان را مقید به نوشتن کامل و کانجی )کاکیجون(، زبان

واضح کانجی به طوری که تمام کاکسوهای کانجی مشخص 

که در الفبای زبان فارسی  ، از آنجاییهمچنینکند. باشد، می

قیدی برای ترتیب نوشتار حروف وجود ندارد، اصل رعایت 

زبانان را دچار سردرگمی و کندی در نوشتار کاکیجون، فارسی

 کند.  می

زبان به شدت موافق آموزش وزان ژاپنی فارسیآمزبان

کانجی از ابتدای یادگیری زبان ژاپنی همراه با آموزش حروف 

تقدم و تأخر در بارت دیگر، از نظر آنها کانا هستند. به ع

آموزش هیراگانا، کاتاکانا و کانجی وجود ندارد. همچنین، اکثر 

بهتر است  آنها بر این باورند که آموزش مکالمه به زبان ژاپنی

بعد از آموزش حروف کانا و کانجی باشد. این شاید بدان 

زبان تمایل بیشتری به یادگیری آموزان فارسیمعناست که زبان

زبان نوشتاری ژاپنی )مکتوب( دارند و بعد از آن زبان گفتاری. 

تواند نشان دهنده میزان اهمیت باالی این موضوع می

طور و نوشتن باشد. همان زبان به خواندنآموزان فارسیزبان

را چالش برانگیزترین « خوانش کانجی»آموزان که این زبان
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مسئله در یادگیری کانجی عنوان کردند، شاید بتوان گفت این 

زبان، آموزان فارسیگیرد که زبانمی موضوع از اینجا نشئت

اند که بتوانند خط کنند زمانی یک زبان را یاد گرفتهفکر می

 این، بر آن زبان را بخوانند و به آن خط بنویسند. عالوه

دانستن روش » که بر این باورند زبانآموزان فارسیزبان

اینکه  و است کانجی یادگیری در مهمی مهارت ،«خواندن

آن را ندانند  خواندن کانجی را بدانند ولی نحوهمعنای یک 

به طور کلی  توان گفتکند. پس میآنها را راضی نمی

 بهبود صرف را بیشتری زمان دارند تمایل آموزان ایرانیزبان

 معنای تا کنند کاراکترهای کانجی خود در خواندن مهارت

این کند، اشاره می نیز (1995)اوکیتا طور که ها. همانکانجی

ی که در زبان مادری خود کانجی و دهد که فراگیراننشان می

حروف معناگرا ندارند، به عبارتی دارای سیستم الفبایی 

بسیار وابسته به اصوات هستند و با پردازش گرافیکی هستند، 

البته این موضوع در مورد همه یی ندارند. ، آشناهاکانجی

که در پژوهش حاضر  طوردق نیست. همانآموزان صازبان

زبان، فارسیآموزان مشخص شد، با افزایش دانش زبانی زبان

آموز به شکل، پردازش وابستگی به اصوات کمتر و توجه زبان

یابد. بنابراین به صرف اینکه کانجی و درک معنا افزایش می

هستند پس  زبانکانجیآموزان متعلق به گروه غیرمناطق زبان

اند، استدالل درستی فقط به اصوات توجه دارند و از معنا غافل

آموز در آید. بلکه در این میان دانش زبانی زبانبه نظر نمی

تواند درک کانجی و باور آن از یادگیری و یاددهی کانجی می

 گذار باشد . تأثیربسیار 

آموزان ایرانی نقش معلم در آموزش کانجی را زبان

خاطر این است که آنها به دانند و این بهوری نمینقش ضر

تواند به صورت شدت معتقدند که یادگیری کانجی می

مستقل  خودخوان انجام پذیرد و یادگیری کانجی به صورت

آید. در این راستا، کانجی به حساب می ویژگیاز معلم از 

دانشجویان روسی نیز دیدگاه منفی نسبت به نقش معلم در 

ولی در  (.b۲۰13بوشیماکینا، نشان دادند )انجی یادگیری ک

دهد که دانشجویان سریالنکایی مقابل، تحقیقات نشان می

دانند زیرا به نظر آنها معلم یادگیری کانجی از معلم را بهتر می

 (.۲۰۰۶هاتوتووا، کند )میتری را بیان توضیحات کامل

ی یادگیربنابراین، نه تنها ویژگی سیستماتیک بودن کانجی و 

آن در آموزش کانجی موضوع مهمی است، بلکه  مستقالنه

حس ضرورت و یا عدم ضروت وجود معلم به هنگام آموزش 

آموزان ژاپنی را باید از جنبه فرهنگی نیز مد کانجی در زبان

در نظر گرفت سطح دانش  نظر قرار داد. مورد دیگر که باید

آموزان آموز است. طبق یافته پژوهش حاضر، زبانزبانی زبان

ایرانی سطح مقدماتی وجود معلم را در آموزش کانجی الزم 

آموزان سطح متوسط و پیشرفته بر دانند در حالی که زبانمی

 دارند.  کانجی تأکییدخودآموزی 

که ها از اجزای تشکیل دهنده کانجی است رادیکال

 تواند نقش بسزایی در یادگیری کانجی داشته باشدمی
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 17تاکاهاشی و تسوروماکی، ۲۰18 1۶رازیبان، ۲۰1۶ 15هاگیوارا)

آموزان ایرانی )سطح متوسط و زبان (. بیش از نیمی از۲۰۲۲

اند. ها در آموزش کانجیرادیکال ثرؤمش پیشرفته( موافق بر نق

ها در آموزان مقدماتی، اعتقادی به یادگیری رادیکالالبته زبان

توان دلیل این دیدگاه را در عدم آموزش کانجی ندارند. می

های فراگیری آگاهی کافی از ساختار کانجی و استراتژی

آموزان مبتدی دانست. در این امر توجه بیشتر انجی در زبانک

به نکات آموزشی مورد نیاز در آموزش کانجی در سطح 

 تواند راهگشا باشد. مقدماتی می

آموزان ایرانی، در آموزش کانجی الزم از نظر زبان

است از متون و جمالت حاوی کانجی، زیاد استفاده کرد. 

آموزان به درک نحوه استفاده توان این باور را به نیاز زبانمی

این دیدگاه از منظر پردازش کانجی یادگرفته شده ربط داد. 

پردازش کانجی بر اساس شناختی کانجی قابل توضیح است. 

شود. و بصری در کانجی انجام می شناختیاطالعات واج

تاری و هم امکان شناسایی کانجی در کلمات هم از نظر نوش

، 19کوموری؛ 199۶، 18چیکاماتسوواجی وجود دارد )از نظر 

که در زبان مادری  آموزانی(. زبان۲۰13، ۲۰ماتسوموتو؛ ۲۰۰7

کدگذاری واجی  قیطرخود دارای سیستم الفبایی هستند از 

، آنها همچنین. ها را در متن شناسایی کنندتوانند کانجیمی

توانند معنی کانجی را وقتی در یک متن آمده است بهتر می

-کوندووقتی که متنی وجود نداشته باشد )حدس بزنند تا 

                                                           
15. Hagiwara 

16. Rasiban 

17. Takahashi & Tsurumaki 

18. Chikamatsu 

های این حالت آنها با کمک سرنخ (. زیرا در۲۰۰۶، ۲1براون

یابند. از طرفی، بعضی از موجود در متن معنا را درمی

آموزان دارای سیستم الفبایی، دهد که زبانتحقیقات نشان می

ممکن است از کدگذاری  همچنینبا توجه به سطح زبان خود، 

(. ۲۰13ماتسوموتو، در پردازش کانجی نیز بهره ببرند )بصری 

تواند به یادگیری کانجی و بنابراین، آوردن کانجی در متن می

عالوه، این کار نحوه کاربرد آن در متن و جمله کمک کند. به 

آموز بیشتر نقش ببندد. از شود تا معنا در ذهن زبانعث میبا

توالی آموزش  کنندهتکمیلتوان گفت بخش میاین رو، 

ها و واژگان حاوی آن کانجی، معرفی نحوه کاربرد کانجی

 بافتیا به عبارت بهتر استفاده در یک ها در قالب متن، کانجی

  باشد. میطبیعی، 

 گیرینتیجه -۶

آموزان زبان های پژوهش حاضر، هر چندبا توجه به یافته

-جیکانغیرآموزان مناطق زبان سایرمانند  ،زبانژاپنی فارسی

زبان ژاپنی  مانع بزرگی در فراگیرییادگیری کانجی را  ،زبان

دانند، اما از مزایای یادگیری کانجی در پیشرفت یادگیری می

زبان ژاپنی آگاه هستند و به همین دلیل مایل به یادگیری 

از  .کانجی در همان مراحل اولیه یادگیری زبان ژاپنی هستند

ی از آگاهی کامل پژوهش حاضر حاک یی که نتایجآنجا

باشد، یادگیری کانجی میاز مزایای  زبانآموزان فارسیزبان

 ضروری شناختی شناسیروان دیدگاه این نتایج از بررسی

 است.

19. Komori 

20. Matsumoto 

21. Kondo-Brown 
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، «خواندن»اند زبان معتقدآموزان فارسیزبانبه عالوه، 

آموزان . هر چند زبانتوانایی مهمی در یادگیری کانجی است

کانجی درگیر هستند « خواندن»سطح مقدماتی بیشتر با مبحث 

زبان با هر سطح و دانش آموزان فارسیولی از دید همه زبان

زبانی، این مسئله که یک کانجی )و واژه ژاپنی شامل کانجی( 

را نتوانند به راحتی بخوانند، حتی پس از تشخیص معنا و 

زا در یادگیری کانجی عامل استرسشکل آن، مشکل بزرگ و 

آموزان زبان دید توان، میهمچنینشود. محسوب می

زبان این آگاهی را دارند که هر چقدر هم که کانجی را فارسی

بدون استفاده از آنها در محیط و بافت تمرین و تکرار کنند 

شود پیشنهاد میکنند. بنابراین، طبیعی کانجی را فراموش می

باره تمام از آموزش یککانجی و آموزش هنگام معرفی  به

های مهم و ابتدا فقط خوانش شودهای کانجی پرهیز خوانش

معرفی واژگان ترکیبی یا کلمات و جمالت  قالبدر کانجی 

 .و تمرین شود

آموزان زبانو در آخر نکته بسیار مهم این است که  

و  به دلیل توسعه مواد آموزشی و فرهنگ لغت کانجی

های آموزشی تمایل به یادگیری کانجی دسترسی به سایت

 آموزش سنتی روش تغییر بنابراین،. دارندطور مستقل را به

تمام  بهتر است روش معرفی و تدریس. است ضروری کانجی

طرز نوشتن کانجی، از جمله  در هر درس اطالعات کانجی

ام انجهای اولیه خوانش و تاریخچه آن فقط در ترم ،رادیکال

به جای معرفی آموزان، پذیرد و با پیشرفت سطح زبانی زبان

این کار را به خود  معلمان بهتر استها در کالس، تک کانجی

و در کالس بیشتر جمالت  )خودآموزی( آموزان بسپارندزبان

کانجی معرفی کرده و های آموخته شده را ژاپنی حاوی کانجی

 . تمرین کننددر قالب متن خوانده و را 
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 برای هر یک از جمالت زیر بنویسید، یک عدد 5تا  1الف( از 
=موافقم، ۲کدام،=هیچ3=مخالفم، 4=کامالًمخالفم، 5)
 (=کامالًموافقم1

وقتی متوجه شدم یادگیری کانجی پایانی ندارد، احساس . 1
 □ آزردگی خاطر کردم.

برای باال بردن مهارت زبان ژاپنی به یادگیری کانجی نیاز . ۲
 □است. 

 □ .طور سیستماتیک یاد گرفتتوان کانجی را به می. 3
 □. از نتایج تاکنونم راضی هستم. 4
 □ ها در یادگیری کانجی مؤثراندآموزش رادیکال.5
هیراگانا، کاتاکانا، کانجی باید از ابتدای یادگیری زبان ژاپنی . ۶

 □ معرفی شوند
خواهم بعد از یادگیری مکالمه، هیراگانا، کاتاکانا و من می. 7

 □ کانجی را بخوانم.
اگر معنای آن کانجی را درک کنم حتی اگر نحوه خواندن . 8

 □ آن را ندانم مشکلی نیست
تر توانایی خواندن کانجی از توانایی نوشتن کانجی مهم. 9

 □ است
 شوندتر خوانده میمتونی که دارای کانجی هستند راحت. 1۰
□ 

تواند در یادگیری کانجی موفق هرکسی که تالش کند می. 11
 □ شود
 □ شودتر میبا یادگیری کانجی زندگی در ژاپن آسان. 1۲
های ها و نوشتهتوانم متناگر کانجی را بلد باشم ، می. 13

 □ مختلفی را بخوانم
توان با کامپیوتر تایپ کرد دیگر نیاز به از آنجا که می. 14

 □ یادگیری طرز نوشتن کانجی نیست
رد دیگر نیاز به توان با کامپیوتر تایپ کاز آنجا که می. 15

 □ یادگیری کانجی نیست
 □ توانم کانجی را یاد بگیرمبدون معلم نمی. 1۶
 □ بگیرم توانم کانجی را یادخودم به تنهایی می. 17

 ب( به سؤاالت زیر آزادانه پاسخ دهید.
 چه چیزی در یادگیری کانجی دشوار است؟ لطفا بنویسید.. 18
کانجی چگونه باید  کنیداگر شما معلم بودید، فکر می. 19

 تدریس شود؟
اگر در مورد یادگیری کانجی یا آموزش کانجی نظری . ۲۰
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