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Abstract: The progress of human beings to discover the unknown of the world 

and to use acquired knowledge for personal and social development depends on 

communication and interaction with each other. The basis of this communication 

which distinguishes humans from animals is language. This study was conducted 

with the aim of reviewing the language barriers to students. In this scoping review 

study, studies with any design conducted on language barriers to students' success 

and published in Persian or English from 2010 to 2020 were searched in the 

following databases: PubMed, Embase, Scopus, Web of Science, ProQuest, 

Science Direct, Springer, Cochrane library, Google Scholar, MagIran, SID, Iran 

Doc, Iran Medex, and Elmnet. Overall, 2347 original articles were found, of which, 

13 were included in this review. According to the results of the selected studies, 

language barriers create three general categories of educational, research, and 

communication problems. A number of supportive and advisory strategies to 

overcome these problems have been suggested in some studies. Given the impact 

of language barriers in almost all areas of student achievement, ethnic and dialect 

diversity in Iran and the world, and language diversity in educational settings, the 

results of this study provide a basis for examining students' language problems in 

order to better identify solutions to overcome these problems. 
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 مقدمه

 هايناشفااته  کشف  جهت در انسان مداوم پيشرفت      

 اههففر و حاصففب اففراي ل امففب دانفف  از اسففهداد  و جهففان

 اففا لعامففب و ارلبففا  گففرو در، اجهمففا   و فففردي زيسففه 

 وجف  همفان، و الّحاد اي  ارلبا  ساز زميا . است همديگر

شفري  )اسفت  زاان و ناطق  يقوّ  يا حيوان اا انسان لمايز

. ي   از موانع دسهياا  انسان ا  اي  پيشفرفت دو (1391

 Language)( يفا موانفع زافانBilingualismزافانگ )

Barriers کف  اي جهان  استزاانگ  پديد  ااشد. دو( م 

حاله   از  بارت است و دارد وجود دنيا کشورهاي اکثر در

 آمفوز  تفود مفادري زاان از غير ديگري زاان ا  فرد ک 

 و اسفا  کف  ااشفدم  ارلبفاط  وسيلۀ يک اناياد. زام 

ايافد م  لفدار  را انسفان ذهف  هفايفعاليت همفۀ ااياد

 افا اسفت مم   فرد، جوامع از اسياري . در(2008 ارف )

قفرار  رسفم  آمفوز  لحت تود مادري زاان از غير زاان 

 واژگفان ، آواي  نظام لحاظ از رسم  ک  زاان  يعا ؛ گيرد

. (2010شفري )دارد  لدفاوت او ريمفاد زاان اا دسهوري و

  اففوان دو زافانگ  افف  اف  ماجفر زاان دو ا  ل لّم گرچ 

 نيفز آنهفا افر لسلط  دم، شودم  و لواناي  مهفارت نفو  

 و لخيفب لد فر، لعامفب افراي دشفواري موقعيت در را فرد

 ک  مسائل  از ي  ، ااااراي . (1397محمدي)دهد م  قرار

 هففايمحيط از کاادگاناسففهداد  رفهففار رسففدم  نظففر افف 

 و زاانشفااته  مسائب، دهدم  قرار لأثير لحت را اطال ات

 . (2010شري )زاانگ  است  چاد يا دو پديدة

 و شااسفانزاان از زيفادي لعداد، سازيافزاي  روند جهان 

 در ارلبفاط  موانفع در مورد لا است کرد  وادار را محققان

 رونفد کااد. امفروز  رکزلم فرهاگ  چاد الملل اي  محيط

 لبفاد  و فرهاگف  افي  اتفهال  لمفايالت اا سازيجهان 

 لحقيقات. (2018ايبراقيماوا )شود م  مشخص دانشجوي 

 کف  دهفدم  نشفان قوم  اي  آموز  موضو ات مورد در

 يفک کشفور ا  ورود از پس الملل اي  دانشجويان اکثريت

 هفايهاجار افا جديفد فرهاگف  محيط و در شرايط جديد

 زيفادي زاياسفهر   وامفب افا اايد، تود تاص اجهما  

ارانگيزلفري  زافان  ي ف  از چفال   مقاال  کااد ک  موانع

هيفر  2007پويرازل  )ااشد موضو ات اراي دانشجويان م 

 دانشفجويان، مطالعفات از لعدادي در .( 2003ي   2016

 يفادگيري جاب  سازلري  مش ب را زاان مهارت الملل اي 

 1997لي   2016هير  2010شري )داناد م  گاه دانش

 گففو  مشفف الل  در زميافف . (2001فاطيمففا  1197لفف  

، محلف  مهاف  مافااع از آگاه   دم، شداه  دادن، ارلبا 

 الزامففات کففردن اففرآورد  اففراي چففال  و واژگففان ناکففاف 

 2012سوير و هم اران  )يااد م  اروز آکادميک نوشهاري

 زافان  موانفع مفورد در کف  يقال لحق. (2018ايبراقيماوا  

 مهففارت سففط  کفف  دهففدم  نشففان اسففت شففد  انجففام

، لحصفيل   مل فرد دانشجويان از زاان کشفور ميزافان افر

 لأثير ميزاان فرهاگ اا  موم  سازگاري و اجهما   لعامب

 اا الملل  اي  دانشجويان، دانشگاه  زندگ  گذارد و درم 

 اففا ر  روااففطگسففه، زاففان  موانففع جملفف  از هففاي چال 

 اف ، هفاچال  اي . هسهاد روارو ديگر اساليد و دانشجويان

 هاياسففهر ، اضففطرا  اا فف  اسففت مم فف ، تففود نوافف 

 1997اسففهوياو  )شففود  فرهاگفف  اجهمففا   و آموزشفف 

 ايفاتت و انگلفيس، سفوئد، اسهراليا در. (2018ايبراقيماوا  

 يفادگيري مشف الت اف  اسفهااد آمري ا، ايشفهري  مهحد 

 شفداه  ارلبفا  و در  سفسس و نوشفه ، زاان ا   مراو

مدويد و هم اران  2005سياق    2000روارسهون ) است

 را زمفان  فشفارهاي زافان اف  مرافو  مشف الت. ( 2013

 زمفان مدت آماد  کردن ل الي  و کاد، مطالع م  لحميب

 2011ماتو الفدول   2004هلسه  )کشد م  طو  زيادي

 يفففادگيري يازهفففاي. ن(2016ليفففو  2020جا يفففاس 

 ک  شودنم  ارآورد  زاان موانع دليب ا  مهاجر دانشجويان

 اا ف  و شفد  دانشفجويان در اضطرا  و اميدينا ا  ماجر

اسفميت  2005گارت )گردد م  لحصيل  دانشجويان افت

 . (2010الزايدي  2007

ار اسا  مطالعات موانع زاان ار انجفام کارهفاي لحقيقف  

شففود ادفف  دارد و اا فف  م دانشففجويان هففم لففأثير م

دانشجويان جهت انجام کارهفاي لحقيقف  نيفاز اف  زمفان 

ايشهري داشه  ااشفاد و مشف الل  از جملف  پيفدا کفردن 

ها، در  مطلب، نوشفه  و ارائف  شفداه  داشفه  کليد واژ 



932                                                                                                                                                         حسن پور و شهماری

 

 1400، پاییز 3شماره، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی هپژوهشی توسع_ی علمیفصلنامه

. همچاففي  نهففاي  (2015تففوزاي  و هم ففاران )ااشففاد 

 زاان پرسهاري ک  مطالعات نشان داد  است ک  دانشجويان

ااشد،  فالو  افر مشف الت ذکفر م  آنها دوم زاان انگليس 

شففد  در محففيط آموزشفف  دانشففگا  در هاگففام ارگففزاري 

 هففم در اففاليا  محففيط هففاي کففارآموزي اففاليا  دردور 

آنهفا،  هفايتانواد  و ايمفاران، هم فاران اا ارلبا  ارقراري

، للداف  ارلبفا ، للدف  در مش ب جمل  از مش الل  دچار

 /اصففطالحات پزشفف   و ايمحففاور   بففارات ر د  ففدم

جياونفگ و هم فاران  2010اوقهفون )شفوند م  پرسهاري

2011) . 

ا    ااي، دسه ليلحص شرفتيا   اوان پ  ليلحص تيموفق

مطلو ،  يها سهگيها و شا، کسب مهارتيريادگياهدا  

يفور  ) شودم   يو  مل رد پس از دانشگا  لعر  تيرضا

2015) . 

ن  الو  ار لأثير ار موفقيت لحصيل  دانشفجويان موانع زاا

الملب ار دانشجويان اوم  هم لأثير دارد در اي  زمياف  اي 

 ناشف  ک   وامل  از کاد ک  ي  اي ايان م نهيج  مطالع 

 هايدانشفگا  در اوم  دانشجويان ارت  ضعي   مل رد از

 - دوم زافان از اسفهداد ، اسفت لوسفع  حا  در کشورهاي

 زافان  افوان اف  - فرانسفوي حفدي لفا و انگليس   مدلاً

 رسم  زاان يادگيري، واقع در. است هادانشگا  در لدريس

در  کف ، اسفت اضاف  مانع يک دوم زاان  اوان ا  آموز 

 در کفف  شففودم  مففانع حففدي دانشففجويان لففا از ارتفف 

. ااشفاد داشفه  تفوا   مل فرد تود دانشگاه  لحصيالت

 زافان  اوان آنها ا  مادري ز زاانا ک  دانشجويان  ااااراي 

 اف  نسفبت، شفودم  اسهداد  تود هايدانشگا  در لدريس

 در لففدريس زاففان آنهففا مففادري زاففان کفف  دانشففجويان 

نياکفا )لر هسهاد در لحصيب  موفق ،نيست هايشاندانشگا 

2015).  

 و اسفت  فادي امفري دو زافانگ  پديفدة، کاون  جهان در

 زاان دو کم دست آن يشورانگو اي  در ک  کشوري يافه 

 لوجف  افا هم ايران. است محا  لقريباً، ااشد نداشه  وجود

. مسفهثا  نيسفت امفر ايف  از آن نفاادي و قفوم  لاوع ا 

 و رسم  زاان  اوان ا ، فارس  زاان ااهم آي  و همزيسه 

  افوان اف ، زاان اي  اا ايگان  يا تانواد هم هايزاان ديگر

 اففراد ارلبفاط  و اجهمفا   رفهفار افر آش ارا، مادري زاان

 ناکفاف  و نامااسفب آمفوز  آن ف  ويا  ا ؛ گذاردم  لأثير

 اف  کفاف  اطال فال  مافااع سو و نبفود يک از فارس  زاان

 ايرانف  زاانفۀ چاد يا دو افراد کم مهارت و مادري هايزاان

  وامب از ديگر سوي از مادري زاان ا  نوشه  و تواندن در

 هايمحيط در آنان«  مااسب اطال ال  فهارر» در اازدارند 

اسفت  مفادري هفايزاان ديگفر و فارس  زاان ا  اطال ال 

 . (1391مخهاري )

محقففق از لجففارا  کفف  از نزدي فف  و هففم صففحبه  اففا 

الملب ا  دست آورد ، اف  ايف  دانشجويان غير اوم  و اي 

نهيج  رسيد  است ک  اي  دانشجويان ا  دليب دو زافانگ  

سففلط افف  زاففان مقصففد، در ارلبففا  اففا ايمففاران، و  ففدم ل

ها و يففا اسففاليد دچففار مشفف الل  هم ففاران، هففم کالسفف 

 در تصفوص اف  اوم  دانشجويان ارت  . همچاي هسهاد

 زافان مقاتت مطالع  ا  نياز ک  ل ميل  لحصيالت مقاطع

 مهففون در  در مشفف ب اففا دارد وجففود انگليسفف  و اصففل 

فهفم آن  و توانفدن افراي ايشفهر زمفان صر  و انگليس 

دانشجويان ايران  نيز ک  زاان مادري  مواج  هسهاد. ارت 

هفاي آنها غير از زاان فارس  است، ا  هاگفام ارائف  و اح 

کالس   ليرغم در  کامب شايداري ا  دليب  دم لسفلط 

در  دهافدکامب در صفحبت اف  زافان فارسف  لفرجي  م 

 هاي کالس  کمهر شرکت داشه  ااشاد. فعاليت

مطالعات صورت گرفه  در رااطف  افا موانفع زافان  رغمل  

در دنيا و اخصفوص  مروري ايمحققي  مطالع ، دانشگاه 

 تيففموانففع زاففان در موفقاررسفف   در تصففوص در ايففران

 لفا شفدند آن ار پاوهشگران، لذا. يافت ن ردند انيدانشجو

موانفع  اا هد  اررس  موجود اي ار مطالعاتمروري داما 

 ايران و جهان انجام دهاد.  در انيدانشجو تيقزاان در موف

 روش کار

  Scoping)اياي  مطالع  يک مطالع  مروري داماف      

Review)  اررسف  شفامب ايداماف  هايااشد. اررس م 

 آنجفا از. است مطالعات از تاص زميا  يک دقيق مهون در

 ارزيفاا  تفال  افر شواهد از کل  مرور يک ارائ  هد  ک 



 ...مروری بر موانع زبان                                                                                                                                                    933

 1400، پاییز 3شماره، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 حفذ  مطالعفات غالبفاً کيدف  هفايارزياا ، تاسف شواهد

 . ااااراي  در اي  مطالعف (2005آرس   و امل  )شوند م 

اي داماف  اررسف  يفک قالفب در شفد  اازياا  اطال ات از

 انجفام مطالعفات از انهقفادي ارزيفاا  هفي  شد  و اسهداد 

است. روي رد مفورد اسفهداد  در ايف  مطالعف  مفرور  نشد 

ارائف  شفد   ايمرحل  ش  چارچوپ اد  ازاي اا اسهدداما 

 مخهلف  مافااع جفامع مفرور لوسط آرس   و امل  جهفت

 مطالعفات ماهيفت و داما ، ميزان لا، شد اسهداد  اطال ال 

 انيدانشفجو تيفموانفع زافان در موفق در رااط  افا موجود

 لدوي : 1: اي شامب ش  مرحل  روي رد اررس  شود. اي 

معيفار : 3مفرلبط،  العفاتمط شااسفاي : 2سؤا  لحقيفق، 

 و ثبففت: 4انهخففا  مطالعففات و انهخففا  مطالعففات اصففل ، 

، مطالعف  م فان مثفا   افوان ا ) کليدي نهاي  ااديطبق 

اقدامات، ، مطالع  اهدا ، مطالع  جمعيت، مقايس ، مداتل 

 و گفزار  سفازي: تالص 5 ، (غيفر  و نهفاي ، گيرينهيج 

آرس   و املف  ) (هياريات)اا ذيادعان مشاور : 6 ها ويافه 

. ک  در زير اف  لوضفي  هفر (2014فام و هم اران  2005

 پردازيم: يک م 

 لحقيق سؤا  لدوي 

 هفدايت زيفر لحقيفق سفؤا  لوسط اي حاضرداما  اررس 

 : است شد 

 ؟ دارد لأثيري چ  انيدانشجو تيموانع زاان در موفق

 مرلبط اا موضوع لحقيق شااساي  مطالعات

 جامعيفت اففزاي  است جهفت شد  وصي ل قسمت اي  در

سفازمان )قفرار گيفرد  جسفهجو مورد چادگان  ماااع، مرور

 هايپايگا  نيز مطالع  اي  در .  لذا(2003جهان  اهداشت 

 لخصصفف  مففرلبط اففا ال هروني فف  داد ، مجففالت مخهلفف 

 قفرار جسفهجو مفورد مخهلف  و کهفا  ليسفت موضوع و 

ي و مولففور ا ددا يهففايگا در مطالعفف  حاضففر پاگرفففت. 

 جسهجو موردمهون  چاپزاان  يکا  لد  يرز جسهجوهاي

: انگليسف  زافان اف  شفد  چفاپ مهفون گرفهاد: اراي قرار

PubMed(Medline) ،Embase ،Scopus ،ISI 

Web of Science ،ProQuest ،Science Direct ،

springer ،Cochrane library، شد   چاپمهون  يارا

 Google مولفور جسفهجو:  و فارسف يسف ا  زافان انگل

Scholar  فارسفف  زاففان افف  شففد  چففاپمهففون  ياففرا :

(MagIran( ،اانففک اطال ففات نشففريات کشففور )SID )

 ياطال ات  لم  جهاد دانشگاه ، پاوهشگا   لوم و فااور

( سفامان  Iran Doc( ،)Iran Medex)يفران فات االاط

در  .Elmnet يدانفف  گسففهر ارکففت و مولففور جسففهجو

 هرالاي جسهجو نشان داد  شد  است. اس 1جدو  شمار 

 :  استراتژی جستجو1جدول شماره

Table 1: Search Strategy 

 انگلیسی های زبانواژه

 

("Communication Barriers"[Mesh]) OR Language Barriers AND "Academic 

Success"[Mesh], ("Education "[Mesh]) AND "Limited English Proficiency"[Mesh], 

Academic and Language Barriers and education and research and learning, 

(Academic Language Barriers) AND (academic achievement), (Communication 

Barriers OR Language Barriers  ) AND (Academic Success) 

 یادگیری، دانشجو، موفقیت، محدودیت زبان، تحقیق، زش وآم، دانشگاه، زبان موانع، زبانگی دو های زبان فارسیواژه

 Language Barriersواژ   اففراي Meshنامفف  واژ  در

 گرفهف  در نظر "Communication Barriers"معاد  

 افراي زمفان  محفدوديت و داد  هفايپايگا  ايف . اود شد 

 کاف   مق و وسعت همچاي  جامع جسهجوي از اطمياان

 نمفففودار از. شفففدند انهخفففا  شفففد  اازيفففاا   مهفففون در

PRISMA-ScR (    2018تریکو    مککوون) ( ارنامفف 

( Scoping هاياررسف  افراي PRISMA يافهف  لوسع 

 اررسف  از مرحلف  هفر در مطالعفات لعفداد شد لا اسهداد 

 ار هم اران لوا  و لوسط PRISMA-ScR. دنبا  شود

 PRISMAهفاي آيهم از اعضف  حفذ  و ويراي  اسا 

 گففزار  اففراي را تزم هففايراهاماي  لففا افهفف ي سففع لففو

تریکوو    مککوون    )دهففد  ارائفف  Scoping هاياررسفف 

2018) . 
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 انهخا  مطالعات مرلبط

 حفي  در مطالعات تروج و ورود مرحل  معيارهاي اي  در 

 فرآيافد يفک طف  مطالعف  مسفهادات و انجام جسفهجوها

 و پفاوه  اراسفا  سفؤا  و پاوهشفگران لوسفط لعامل 

 اگفر مطالعفات. گرديفد لعفديب اصالح و جامع   مروراهدا

 . شدندم  انهخا  را داشهاد زير ورود معيارهاي

  دانشجو در مقاطع مخهل : جمعيت .1

هاي محب لحصيب دانشجويان در دانشگا : م ان .2

 مراکز دوله  و تصوص  ااشد. 

، کمف  طفرح افا مطالعفات لمفام : مطالع  طرح .3

 و اصفل  مهفونشفد ،  چاپ مروري و لرکيب ، کيد 

 ... (و سرداير ا  نام ، نام پايان جمل  از) تاکسهري

 زاففان افف  شففد  ماهشففر مطالعففات: انهشففار زافان .4

 انگليس  و فارس 

-2020 زمان  محدود در: مطالعات انهشار زمان .5

2010 

در  کاادگانجامعفف  پففاوه  و مشففارکت کفف  صففورل  در

 هيئفت ا ضفاي و دانشفگا  کارکافان اررس  مهون شفامب

همچاففي  . شففدندمفف  تففارج مطالعفف    اودنففد، از لمفف

 سففط  اتففهال  داشففه  صففورت در مطالعففات هاينمونفف 

 در مفؤثر شاواي  و اياائ  مش ب، روانشااته  و هوشياري

 . شدندم  حذ  ارلبا  ارقراري

جسفهجو و  از پس مرلبط مطالعات انهخا  و اررس  جهت

 از اسفهداد  افا را مطالعفات محقفق دسهرس  ا  مهون، دو

 مرحلف  در. کردند غراالگري ايمرحل  دو غراالگري فرآياد

 افراي را هاچ يد  و  ااوي  مسهقب طور ا  محقق دو، او 

  افوان افا را مطالعات آنها. کردند اررس  صالحيت لعيي 

 در. کردنفد اافديطبق  نفامراو  يا مرلبط احهماتً، مراو 

 تًاحهمفا مطالعفات مسفهقب طفور اف  محققان، دوم مرحل 

 انجفام را صالحيت نهاي  لعيي  لا کردند اررس  را مرلبط

 اف  دسهياا  لباد  نظر و لوافق جهت اراي محققان. دهاد

 ليسفت. نشست حضفوري داشفهاد مرحل  دو هر در اجماع

 اضاف  ک  مطالعات اراي شرايط واجد مطالعات لمام ماااع

 نشفد  مشفخص ال هروني ف  اطال ات اانک جسهجوي در

 داد  پايگفا  هر در جسهجو و همچاي  اسهرالاي رمرو، اود

 در جسفهجو نهاي  شد. همچاي م  ذتير  و مسهادسازي

 . گرديدم  ذتير  EndNote-X8 ماااع مديريت اازار

 ياففت تاکسفهري مهفون و اصل  مقال  2347 مجموع در

 2132 مهون در مرحلف  او   ااوي  اررس  از پس ک  شد

ل راري  و تروج و ورود عيارهايا  دليب دارا نبودن م مورد

 ار ماند  مورد ااق  215در مرحل  دوم . شدند اودن حذ 

 ايف  در. گرففت قفرار اررسف  مورد چ يد  و  اوان اسا 

و  حفذ  تفروج معيارهفاي اسا  ار مورد175 نيز مرحل 

 صالحيت اراي ارزياا  و اازياا  اراي کامب مه  مقال  40

 معيارهفاي اسفا  ار مورد 28  لعداد اي  از. شدند اررس 

 هفد  اا مرلبط مورد11: شدند حذ  زير دتيب ا  تروج

 11 در، نبفود مشفخص مطالع  طرح مورد 2، نبود مطالع 

 معيارهففاي اففا مففرلبط مطالعفف  کااففدگان مشففارکت مففورد

 مفرلبط دليفب اف  مفورد 3، نبودنفد حاضر پاوه  ورودي

 1 حاضر و پاوه  ورود معيارهاي اا مطالع  محيط نبودن

 مورد 1و  مورد ادليب  دم ام ان اازياا  مه  کامب مقال . 

  شفد  انهخفا  مطالعفات مافااع اررسف  هاگام در مطالع 

 لحليفب ا  ورود جهت مطالع  13نهايت  در و شدند اضاف 

 مراحفب شفامب ايداماف  مفرور. شفد انهخفا  جفامع مرور

 گففزار  . فلوچففارتاسففت مقففاتت انهخففا  در مخهلدفف 

 ايهاي سيسففهماليک داماففف اررسففف  اففراي لرجيحفف 

(PRISMA-ScR( ) 1فلوچارت شفمار )فرآيافد ايفانگر 

 . است
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 کليدي  نهاي  اادي طبق  و ثبت

 هفا طراحف  شفد و دودر اي  مرحل  ففرم اسفهخراج داد  

مسهقب ارررس   طور مطالع  انهخا  شد  را ا  13محقق 

 هفااسهخراج داد  کرد  و اطال ات اسهخراج شد  را در فرم

 ااشد. وارد کردند. ک  شامب اطال ات زير م 

(  اففوان 4( کشففور، )3( سففا  انهشففار، )2( نويسففاد ، )1)

( 7( حجفففم نمفففون، )6( طفففرح مطالعففف ، )5مطالعففف ، )

داد ي گيرها و نمون داد  آوريجمع  )رو : شااس رو 

 مفرلبط افا هفد  اررسف  کف  کليدي هاي( يافه 8ها( و )

 است. 

 هایافته

مقال ،  مورد11جهت لحليب ) مطالع  مورد اسهداد  13    

مورد اصورت گفزار  مفوردي( و افا  1نام  و مورد پايان 1

مورد مطالع  کمف   2اي ا  شرح ذيب اودند:  طرح مطالع 

مفورد، 2مورد مطالع  کيد ) پديدارشفااته :  6لوصيد ، 

 1وردي: مفورد، مطالعف  مف 1نگاري: مورد، قوم1اکهشاف : 

مورد مطالع  مفروري  2مورد اشار  نشد  اود( و  1مورد و 

 1مفورد(،  1مفورد، مفروري سفاد :  1)مرور سيسهماليک: 

مففورد  1 مففورد اشففار  نشففد  و 1مففورد گففزار  مففوردي، 

مفورد  1مورد مطالع  ا  زاان انگليسف  و  12لرکيب  اود. 

ا  زاان فارس  چاپ شفد  اودنفد. يفک مفورد از مطالعفات 

دليب ارلبا  زياد رغم مشخص ن ردن طرح مطالع ، ا   ل 

 اا هد  مطالع  انهخا  شد. 

گيري در مطالعات انهخا  شد  ا  شفرح ذيفب رو  نمون 

مفورد اشفار   4مفورد،  1مورد، داوطلبان :  6اود: هدفماد: 

مورد مقفاتت مفروري اودنفد. رو  و اافزار  2نشد  اود و 

ارت اود از: پرسشاام : جمع آوري اطال ات در مطالعات  ب

مفورد، پرسشفاام  اف   1مورد، مصاحب  نيم  ساتهاري:  1

مفورد،  3مورد، مصاحب  ادون سفاتهار:  3همرا  مصاحب : 

مورد، مشاهد  و مصاحب  فردي و  1اح  گروه  مهمرکز: 

مفورد مقفاتت  2مورد اشفار  نشفد  و  1مورد،  1گروه : 

ا و مرور مهون اود. همروري از طريق مراجع  ا  پايگا  داد 

از دانشجويان گرو  اهداشفت و آمفوز   فال  در  هانمون 

و  مقاطع مخهل )کارشااس ، کارشااس  ارشفد و دکهفري(

دانشجويان پزش   اودند. م فان لمفام مطالعفات دانشفگا  

 2شفمار   جفدو  در، شفد  مرور مطالعات اود. مشخصات

 . است آمد 
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 انیدانشجو تیشده مرتبط با موانع زبان در موفق مشخصات مطالعات مرور: 2جدول شماره

Tablr2: Characteristics of the reviewed studies on language barriers to student success 

 حجم نمونه نوع مطالعه نویسنده و سال کشور عنوان

روش 

 یآورجمع

 داده

 خالصه نتایج مرتبط با هدف

 رفتشؤیعوامل مؤثرر بؤر   یمطالعه اکتشاف

دکتؤؤرا از  یالمللؤؤنیب انیدانشؤؤجو قیؤؤتحق

 انهیخاورم

 مصاحبه دکترا یدانشجو 35 یفیک Khozaei(2015) مالزی

با دسؤتور  ییناآشنا: انیدانشجو در قیتحق یشرفت  موانع

درک و  نوشؤتن و خوانؤدن فیمهارت ضع، یسیزبان انگل

 ریو سا دیارتباط با اسات ی، مشکل در برقراریسیمتون انگل

 یسؤیآنهؤا انگل یکه زبان مادر یانیدر دانشجو نیمحقق

 نبود.

: یعرب در مالز یلیتکم التیتحص انیدانشجو

 یو زبان یو غلبه بر موانع فرهنگ ییشناسا
 یفیتوص AlZubaidi(2010) مالزی

ی دانشجو326

 ارشد یکارشناس
  رسشنامه

قرار داشته  انیمشکالت زبان در رتبه دوم مشکالت دانشجو

 یاصؤل و نگرانی آن را غم و اندوه انیودانشج ٪35. است

 خود دانستند.

 نیبؤ انیآموزش دانشجو یهاگزارش چالش

و  یموانؤع زبؤان، یگروهؤ یی: جدایالملل

 یفرهنگ یهاتفاوت

 گزارش Medved(2013) سوئد
 انیدانشجو

 المللنیب
- 

عدم شرکت مشتمل بر:  انیمشکالت مربوط به زبان دانشحو

ت کمتر در کالس، زمؤان بؤر و صحب  یگروه یهاحثدر ب

بودن مطالعه و انجام تکالیف و مشؤکل در  یؤدا کؤردن 

 : یشنهادی راهکارهایدوست. 

رش، یاز مهارت زبان موقع  ذ یداشتن شرط سطح مشخص

و دادن فرصؤت بؤه  دیآرام و آهسته صحبت کردن اسؤات

جهت فهم و درک گفتار، تکؤرار اصؤطالحات  انیدانشجو

 تشؤکیل و  دفترچؤه کی هیته اینوشتن اصطالحات ، یدیکل

 دو زبانه. دانشجویان برای کوچک هایگروه

  انیدانشؤجو یو زبان یتنوع فرهنگ اتیتجرب

 طیمحؤ کیدر  یریادگیبهداشت و درمان از 

از مطالعؤات   کیستماتیمرور س کی : ینیبال

 یفیک

 Mikkonen(2016) فنالند
مرور 

 کیستماتیس

 انیدانشجو

، ی رستار یکارشناس

 یوترا یزیو ف ییماما

 گاهی ا 7

 12داده 

 مطالعه

، و اجرا هیته یندهایمربوط به فرآ اتیتجربمضامین اصلی: 

و  یتیحمؤا اتیؤتجرب و  انیؤبؤا همسؤا ن و مرب تجربه

کؤه از نرؤر تنؤوع  انیدانشجوی. دستورالعمل دانشگاه

اند، بؤا فشار متفاوت بودن را تجربه کرده یو زبان یفرهنگ

 .شوندیو مروبر یمشکالت زبان

 انیزبؤان دانشؤجو یازهاین یمرور یبررس

به عنوان زبؤان دوم    یسیکه انگل ی رستار

 یبانی شت یهابرنامه یدارند و ارربخش یگرید

 یسیزبان انگل

 - - مروری Crawford(2013) استرالیا

ایؤؤن  را در ایدهیؤؤچی  یهؤؤامرورمتؤؤون، انؤؤواع چالش

اران و انجام تکالیف های ارتباط با بیمدانشجویان در زمینه

 جسته کرده است.بر

 یامقابلؤه یو راهبردهؤا اتیؤتجرب یبررس

 ی زشک یالملل نیب انیدانشجو
 مصاحبه ی  زشکیدانشجو46 ترکیبی MalauAduli(2011) استرالیا

بؤا  انیدانشجو یدر سازگار یدیاز موانع کل  یموانع زبان

ارؤر  در یالمللؤنیب انیدانشجو .باشدیم ایفرهنگ استرال

در  یو زبؤان یاجتماع، یفرهنگ یانباشت مشکالت سازگار

 .شؤوندیم و ارتباط دچار مشکالت ی، انجام تحقیقریادگی

در  کردندیصحبت م یسیکه از قبل انگل انیدانشجو یحت

 یهؤالهجه و مهارتانه، یمشکالت زبان عام، دیجد طیمح

را تجربه کردند  که باعث زمان  یو کالم یمحدود نوشتار

 شود.می فیبودن انجام تکال بر

آمؤوزش در   لهیبه عنوان وسؤ یزبان مادر

 کیؤکشور در حال توسؤعه در  یهادانشگاه

 یبستر جهان

 

 

 

آفریقای 

 جنوبی
Nyika(2014) - - - 

 یهادر دانشؤگاه یبوم انیدانشجو یبرخ فیعملکرد ضع

 -استفاده از زبؤان دوم به دلیل  در حال توسعه یکشورها

بؤه عنؤوان زبؤان  - یفرانسو یو تا حد یسیعمدتاً انگل

 برتری تحصیل در دانشجویانیها است. در دانشگاه سیتدر

 در تؤدریس زبؤان عنؤوان آنهؤا بؤه مادری از زبان که

 شود.می استفاده خود هایدانشگاه

ارتقؤؤاع عملکؤؤرد دانشؤؤکده   یراهکارهؤؤا

 یها: حل چالشیالملل نیب ینیچ انیدانشجو

 ییکایآمر یآموزش عال

 Liu(2016) کایآمر
 داری د

 یشناس

 یدانشجو 164

 ینیچ
 مصاحبه

مشؤکل در  جؤادیا : انؤع زبؤانوممشکالت مؤرتبط بؤا 

بر و زمان دیو ارتباط با دوستان و اسات یلیتحص یهاتیموفق

 . فیانجام تکال بودن

 نیب انیدانشجو یلیتحص تیدرک موانع موفق

 ا تیؤرشته  بهداشؤت دنؤدان در ا یالملل

 التیا

 متحده
Jenkins(2019) 

  دیدار

 شناسی

رشته  انیدانشجو12

 بهداشت دندان
 مصاحبه

 یهؤا: مهؤارت زبؤان، چالشهشؤد داریشش مضمون  د

 کیؤبؤا  یسؤازگار ییتواناماران، یو ب دیبا اسات یارتباط
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لوج  ا  نهاي  مطالعات اررس  شد  موانفع زافان اا ف   اا

ايجاد س  دسه  کل  مش الت آمفوز ، لحقيفق و ارلبفا  

شود. در رااط  اا آموز  مشف الل  از جملف  مش الت م 

هاي کالس ، مش ب  دم شرکت يا شرکت محدود در اح 

هاي شداه  از جمل  سمياارها، مش ب در تواندن، در ارائ 

نوشه  و در  مهون ذکر شد ک  هم  اي   وامب ماجر ا  

شفود ار اودن ل الي  و افت لحصيل  دانشفجويان م زمان

کراوففورد  2010الزايفدي  2014 بدالقان  و هم فاران )

 2016ليففو  2020جا يففاس  2018ايبراقيمففاوا  2013

مخهاري  2010سيلواي   2015نياکا  2011ماتو الدول  

. در زميافف  لحقيففق ( 2013مدويففد و هم ففاران  1391

هفا، دانشجويان مش الل  در رااط  اا پيدا کردن کليفد واژ 

در  مهون،  دم دسهرس  ا  مهون زافان محلف  داشفهاد 

هفاي لحقيقف  ار افودن پروژ ک  اي   وامب ماجر ا  زمان

مدويفد و هم فاران  1391مخهفاري )شود دانشجويان م 

. لقريبففاً لمففام مطالعففات لوافففق داشففهاد کفف  (2013

ارلبا  مش الل  در رااط  اا للدف  و  زميا  دانشجويان در

در  زاان، پيدا کردن دوست، ارلبا  اا اساليد و همساتن 

گيري و مافزوي شفدن دارند ک  اي   وامب ماجر ا  گوش 

الزايدي  2014ن  بدالقان  و هم ارا)شود دانشجويان م 

جا يفففاس  2018ايبراقيمفففاوا  2013کراوفففورد  2010

 2015نياکففا  2011مففاتو الففدول   2016ليففو  2020

 2013مدويد و هم اران  1391مخهاري  2010سيلواي  

   .(2015توزاي  و هم اران  2016مي  ا  و هم اران   

اا لوج  ا  مش الت ذکفر شفد  در رااطف  افا موانفع زافان 

جهففت غلبفف  اففر ايفف  مشفف الت در ارتفف  از  راه ارهففاي 

 شفر  مطالعات اشار  شد  اسفت کف   بارلافداز: داشفه 

 و موقففع پففذير ، آرام زاففان مهففارت از مشخصفف  سففط 

 دانشجويان ا  فرصت دادن و اساليد کردن صحبت آهسه 

 نوشه ، کليدي اصطالحات گدهار، ل رار در  و جهت فهم

، یبا اختالفؤات فرهنگؤ یسازگارد، یجد یآموزش ستمیس متحده

 احساس تعلق، و ارزش تنوع. 

سثا ت  زیمطالعه و آنال بر بودنی زمانمشکل زبان لیبدل

مؤؤاران، یارتبؤؤاط بؤؤا ببرقؤؤراری در  ی، مشؤؤکلامتحؤؤان

 . آنها و همکاران یهاخانواده

 انیدانشؤجو یلیتحصؤ شرفتی  یچه عوامل

مطالعه  کیکند؟ یم نییرا تع یبرجسته   زشک

 یفیک

 کیفی Abdulghani(2014) عربستان
 یدانشجو 19

 ی زشک

ی هابحث

 یگروه

 رکزمتم

( 2)، یریادگیؤ یهای( اسؤتراتژ1: )یچهار مضمون اصل

 ریؤمقابله با مشؤکالت غ (4و )زه، یانگ (3منابع، ) تیریمد

الت کمقابله با مشؤ یفرغ یهااز مضمون یکی. یدانشگاه

بؤر  یمنفؤ ریکه تؤار باشدیم یموانع زبان یردانشگاهیغ

 . دارد یلیتحص شرفتی 

ی در رفتار دو زبانگ دةی د ینشناختموانع زبا

 -اطالعاتی دانشؤجویان دو زبانؤت تؤرکمن 

 فارس

 نفر دانشجو 50 اتنوگرافی Mokhtari(2014) ایران

مشاهده و 

مصاحبه 

و  یفرد

 یگروه

 مشکل در صحبت کردن زبان فارسی منجر به بروز مشؤکل

 . اطالعات یو جستجو خود یاطالعات ازیشفاهی ن انیدر ب

 تیؤموفق یزبؤان: مطالعؤه مؤورد تیموفق

 شؤرفتیموانع زبان   رغمیکه عل یانیدانشجو

 . کنندیم

 ی موردیفیک Sylvain(2010) آمریکا

 دوره یدانشجو 10

و  یکارشناس

 ارشد یکارشناس

 

 مصاحبه

 یسیکه انگل یانیکه دانشجو کندیم انیمطالعه ب نیا جینتا

مشکالت  تیبه موفق دنیدر راه رس باشدیزبان دوم آنها م

از جملؤه  یتیحما یهاستمیبا کمک س یدارندد ول یشتریب

از  یعوامؤل دورنؤ یسر کیدوستان، خانواده و جامعه و 

د، یؤامرش، ی ذ، یدرون قدرت، یاعتقاد یهاجمله ارزش

 . شوندیاراده،  شتکار موفق م، یکوشسخت 

 یالمللنیب انیمشکالت مرتبط با زبان دانشجو

 از دانشگاه فدرال کازان Elabuga یتویانست
IBRAGIMOVA(2017 روسیه

) 
 یکم

 یفیتوص

 نیبؤ یدانشجو 98

 الملل
 مصاحبه

، یمشکل در درک سؤخنرانمشکالت مرتبط با موانع زبان: 

 ی. عدم شرکت در مباحث سخنران

 راهکارهای  یشنهادی جهت رفع مشکل: 

زبؤان، ارائؤه مشؤاوره بؤه  یریادگیؤسؤاعات  شیافزا

 جهت شرکت در جلسات انیدعوت از دانشجوان، یدانشجو

 انیبا دانشجو المللنیب انیاشتراک اتاق دانشجو، یاجتماع

 یبوم
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 اراي مااسب ضايف يک دفهرچ ، ايجاد لهي  يا اصطالحات

 دانشفجويان اف  فرصفت پرسيدن دانشجويان، دادن سئوا 

 اففراي کوچففک هففايگرو  ل رارمطالففب، لشفف يب جهففت

 ارائف ، زافان يفادگيري سا ات دو زاان ، افزاي  دانشجويان

 شفرکت جهت از دانشجويان د وت، دانشجويان ا  مشاور 

 الملفباي  دانشجويان الاق اجهما   و اشهرا  جلسات در

مدويفد و هم فاران  2018ايبراقيمفاوا )دانشجويان اوم  اا

2013) . 

 بحث

، مفروري افر موانفع زافان در مطالعف   يفا  اصلهد       

موفقيت دانشجويان و ارائ  راه ارهاي  اراي مقاال  ار ايف  

موانع ار اسا  نهاي  مطالعات اود. ار طبق مطالعات موانع 

ت دانشفجويان لفأثير هاي موفقيزاان لقريباً در لمام حيط 

دارد و در صورل  کف  زافان رسفم  لفدريس در دانشفگا  

مهداوت اا زاان مادري دانشفجويان ااشفد، دانشفجويان در 

هاي مخهل  از جملف  در ارقفراري ارلبفا  مفؤثر افا زميا 

ها و اساليد، در انجام ل الي  محول  و ارگفزاري هم الس 

حقيق مش الت هاي آموز  و انجام لها در زميا کادرانس

 کااد. ايشهري را لجرا  م 

 کفف  اسففت شففد  انجففام مخهلدفف  کشففورهاي در مطالعفات

کمّف ، لرکيبف  و ، کيدف  هايرو  از اسهداد  اا محققان

، تفود هايداد  لحليب و لجزي  و آوري جمع اراي مروري

داشفهاد  موضفوع اي  مورد در مشااه  يلقريباً ديدگا  ها

کراوففورد  2010الزايفدي  2014 بدالقان  و هم فاران )

 2016ليففو  2020جا يففاس  2018ايبراقيمففاوا  2013

مخهاري  2010سيلواي   2015نياکا  2011ماتو الدول  

  مککون     مي  فا    2013مدويد و هم فاران  1391

لمام مطالعات ار ايف   (.2015توزاي  و هم اران  2016

زلري  ارانگيلفري  و چفال لأکيد داشهاد ک  ي ف  از مهم

هاي يادگيري، آموزش  موانع موفقيت دانشجويان در زميا 

 بففدالقان  و هم ففاران ))ااشففد و لحقيففق موانففع زاففان م 

 2018ايبراقيماوا  2013کراوفورد  2010الزايدي  2014

نياکفا  2011مفاتو الفدول   2016ليفو  2020جا ياس 

مدويد و هم اران  1391مخهاري  2010سيلواي   2015

تففوزاي  و هم ففاران  2016ا  و هم ففاران مي  فف 2013

حاک   کل  طور مطالعات انهخا  شد  ا  گزار  (.2015

هفاي موفقيت و زافان کفاف  مهفارت افي  واض  ارلبا  از

 الملفبلحصيل  دانشفجويان و اخصفوص دانشفجويان افي 

در ي   از مطالعات مرور شد  ايفان شفد  افود کف  . اودند

ان انگليس  آشفاا افود  و حه  دانشجويان  ک  از قبب اا زا

کردند در کشور ميزاان در محيط جديفد ا  آن صحبت م 

 هفايمهارت و لهجف ،  اميانف  مش الل  در رااط  اا زافان

 ارزمان کردند ک  اا   لجرا  را کالم  و نوشهاري محدود

مونو   دول د  )اسفت  شد  دانشجويان ل الي  انجام اودن

در  در( 2009) هم فففففاران ساتمونسفففففون و. (2011

 مسهقيم  ارلبا  پرسهاري او  سا  اي دانشجويانمطالع 

 درو  دانشفگاه  نمفرات و انگليسف  آزمفون نمرات اي 

همچافي  . (2009 هم اران و ساتمونسون)دادند  گزار 

اي ايان داشفهاد کف  ( در مطالع 2018دنهام و هم اران )

سففط  مهففارت زاففان انگليسفف  دانشففجويان اففر موفقيففت 

 .(2018 دنهففام و هم ففاران)آنففان لففأثير دارد لحصففيل  

طفور دانشجويان  ک  زاان انگليس  زاان دوم آنهاسفت اف  

در کادفرانس، نوشفه  مقالف ،   ارائف  سفخاران ي مد  ارا

جلسات و ارسفا  نامف  افا  ي، ارگزار للداارقراري ارلبا  

 . (2008ونل  )هسهاد  روارو  موانع زاان

نشجويان اخاطر مش ب زافان دااز قضاوت  ضم  ايا   اايد

  زاان يهااهبود مهارت تودداري شود اايد اقدامال  جهت

، لفا دانشفجويان شفود انجفام گفرين دجوياو لعامب اا دانش

  مل ففرد لحصففيل  اههففري داشففه  ااشففاد. دانشففجويان

 از طيدف  افا کشفور هفر در المللف اي  ل ميل  لحصيالت

 هسفهاد کف  وافرور زاان  غالباً و دانشگاه ، فرهاگ  موانع

کاافد  مقاالف  آنهفا اا اايد آميزموفقيت اراي المام لحصيب

 هفففايموفقيت اففف  دسفففهياا  افففراي. (2010 دزبیووول  )

دانشگاه  کسب آمادگ  در مؤسسات آموزش  زافان قبفب 

، شااسففاي  سففريع مشفف الت زاففان  از ورود افف  دانشففگا 

دانشجويان و لشويق ا  لمري  مدوام جهفت رففع مشف ب 

   .(2007 سکیت )لواند راه ارهاي مديدي  ااشاد  زاان م
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زافان   دسفهورالعمب کفردن از هاگام صفحبت اساليد اايد

اف   انيد هم  دانشفجوند لا مطمئ  شواواض  اسهداد  کا

کف    ميو مدفاه اصفطالحاتکااد.  آنها را در  م  توا

  يگف  معفان اي ريفاقد لعاا دياا رديگ قرار م مورد اسهداد 

ها و ايفان  سخاران يدين ات کل ياادشاد. جمعکااد  اا

انهظارات از دانشجويان نيز از راه ارهاي ديگر غلبف  واض  

مشف ب موانفع غلبف  افر  يارالواند ااشد. ار موانع زاان م 

در کفال  و جفذا    لعفامل يفضفا کي دياا اساليد، زاان

ارائف  دهافد و دقيفق مخهصفر و هاي کااد، سخاران جاديا

هفاي اح شفرکت در  قيفرا از طر انيدانشفجو  يلعامب ا

در ي   از (. 2019وارگا  الو پير  ) ارلقا دهاد کالس 

مشف الت تفود را  مطالعات ايان شد  اود ک   دانشجويان 

تفانواد ، ، دوسفهان جمل  از حمايه  هايسيسهم کمک اا

 هفايارز  از جملف  درونف   وامفب سفري يفک و جامع 

اراد  ، کوش  سخت، اميد، ر پذي، درون  قدرت، ا هقادي

 (. 2010سيلواي  )کردند حب م  و پشه ار

 روي رد يک از اسهداد  ا  لوانم  مطالع  اي  قوت نقا  از

  لمف  هفايداد  پايگفا  ازمطالعات  جسهجوي اراي جامع

 افا موجفود مقفاتت مرلبط، جهفت آشف ار کفردن ايشفهر

انشفگا   موانع زاان و موفقيت لحصيل  در د ارلبا  موضوع

اشار  کرد. همچاي  افر اسفا  اطال فات محققفي   ايف  

 مطالعفف  اولففي  مقالفف  مففروري در ايفف  زميافف  اففود. از

 کفرد اشار  ن ه  اي  ا  لوانم  مطالع  اي  هايمحدوديت

مفورد  شااساي  و، ورود معيارهاي واجد مقاتت ک  اگرچ 

، اما مم ف  اسفت اعضف  از مطالعفات گرفهاد قرار اررس 

 نشد ، وارد مطالع  حاضر نشفد  ااشفد. ي و يا ماهشرکاغذ

اي افود همچاي  اا لوج  ا  ايا   مطالعف  مفروري داماف 

 مطالعف ، ايف  ار  الو  کيديت مقاتت ارزياا  نشد  است.

 يفا فارس  زاان ا  ک  پرداتت مقاتل  مرور لاها ا  حاضر

 اف  مطالعفال  است مم   لذا. شد  اودند ماهشر انگليس 

 دليففب افف  ااشففاد کفف  شففد  نيففز ماهشففر ديگففر هففايزاان

 . ااشاد نشد  لحاظ حاضر مطالع  در زاان  محدوديت

 

  گیرینتیجه

 هفايچال  و موانع مهمهري  از نهاي ، ي   ا  لوج  اا

، آموزشف  هايزمياف  در دانشفگا  در دانشجويان موفقيت

افا لوجف  اف  . ااشد زاان لواند موانعم  لحقيق  و ارلباط 

هاي مخهل  در ايران  و ايا ف  زافان وع قوميت وگوي لا

فارس  غالباً در سرلاسر ايران ا   اوان زافان دوم آمفوز  

 زافان فارسف  زافان کف  دانشجويان  شود ااااراي داد  م 

مش الت چاد زاانگ  را لجراف   ااشد اغلبنم  آنها مادري

ها اخصوص در مقفاطع کااد. همچاي  غالباً در دانشگا م 

آمففوز   ففال  )مقففاطع کارشااسفف  ارشففد و دکهففري( از 

رود ل فالي  تودشفان را اف  زافان دانشجويان انهظفار مف 

انگليس  يا از ماااع انگليس  ارائف  دهافد و ايف  در حفال  

اي ارائ  شفد  در مفدار  جوااگفوي است ک  آموز  پاي 

ااشد. ااااراي  افا لوجف  اف  لفأثير ها نم انهظارات دانشگا 

هاي موفقيت دانشفجويان، زاان لقريباً در لمام حيط موانع 

لاوع قوميه  و گويش  در ايفران و جهفان، لافوع زافان در 

هففاي آموزشفف  دانشففگاه  و همچاففي  پففذير  محيط

هاي افزر  ايفران، الملب در اکثفر دانشفگا دانشجويان اي 

مش الت   اررس در تصوصرا  ياا يزم  اررس  يا  ينها

ت شااساي  اههر راه ارهاي  غلب  افر جه انيزاان دانشجو

 آورد. اي  مش الت فرآهم م 
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