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 چکیده

 ب ر اس اس   یزبان فارس  آموزش به  شناسی آسیبهدف این پژوهش 
پ ژوهش  . است و مسائل دوزبانگی فرهنگی درسی چند ٔبرنامهدیدگاه 
)ترکیب ی  و ب ا روید ردی     ٔیخت ه آمبه روش تحقیق  یها طرحاز نوع 

 آم اری ش امل   ٔجامع ه  .اس ت هدف کاربردی  ازنظرو  استتشریحی 
 453دبی ر و   004 آن نمون ه آم اری  و  آم وز  دانش 3104 و دبیر 061
اس ت ک ه    کلیایی و شهرستان سنقر کردزبان یرستانیدبآموزان  دانش
ج دو    ب ر اس اس  و  یا چندمرحل ه  یا خوش ه  گی ری  روش نمونهبه 
 ٔپرسش نامه  ال (  اند. اب زار پ ژوهش     گان انتخاب شدهمورسی و کرج

 00)ش امل  و دبیران  آموزان دانش یدگاهدبرای بررسی ته ساخ محقق
 و، دانش ی، نگرش ی   فرهنگ ی  ه ای  آسیبدر مورد بسته پاسخ   ٔیهگو

نف ر از   01یافته ب ا  س اختار  یم ه نانفرادی احبه ب  مص. است یتوانش
 یریگ نمونهبه روش نمونه که  دبیرانشی و پرور وی آموزشمسئوالن 

ض ریب آلف ای    ب ر اس اس   اعتب ار پرسش نامه   هدفمند انتخاب شدند.
رآورد گردید و ب 56/1 آموزان دانشبرای و  55/1 برای دبیران کرونباخ
و س ااال  مص احبه ب ا نظ ر      سش نامه پرص وری و محت وایی    روایی

در  .ارزیابی ش د مطلوب در حد  یتیترب علومکارشناسان و اساتید گروه 
ج دو  فراوان ی،   )و اس تنباطی   آمار توصیفی از ها داده وتحلیل تجزیه

. اس تفاده ش د    ای نمون ه  ت    Tآزم ون  و  فراوان ی  دمیانگین، درص
آموزان را  یادگیری دانش ،یزبان فارسآموزش به نشان داد که  ها یافته

ک رده و در   رو روبهبا اختال   یتوانش وهای دانشی، نگرشی  در حیطه
آم وزان از هوی ت فرهنگ ی و     دانش دور شدنفرهنگی باعث  مسائل

د ک ه  نشان دانیز  ها دادهتحلیل  شده است. یزبان مادرتوجهی به  یب
به ترتی ب معط وف ب ه ح وزه دانش ی،      های یادگیری  بیشترین آسیب

ه ا در   ای ن آس یب   کاس تن  یب را بن ابراین  ؛ اس ت  توانشی ونگرشی 
آموزش ی شایس  ته اس  ت   ع  دالت آم  وزان دوزبان ه و برر  راری  دان ش 
 شود. اجرا یآموزش نظام دردرسی چندفرهنگی برنامۀ
 ،توانشی، فرهنگی چند درسی ٔبرنامه، شناسی یبآس :کلیدی یها واژه
 .، نگرشییمادر زبان ه،دوزبان ،دانشی
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Abstract 
The aim of this study pathologies Persian language 
training based on the view, the curriculum is 
multicultural and bilingualism issues. The research 
method research designs blended (hybrid) and the 
anatomical approach and in terms of functional 
purpose. The population consisted of 160 teachers 
and 4023 students And a statistical sample of 113 
teachers and 354 high school students Kurdish city's 
Songhor and Koliaie That the multi-stage cluster 
sampling method. And were selected based on 
Krejcie & Morgan table. Research tools: a) a self-
made questionnaire for surveying attitudes of 
students and teachers (including 21 closed-answer 
questions) about damage to culture, knowledge, 
competence & attitude is. B) Semi-structured 
individual interviews With 20 Educational 
authorities and teachers of sample Purposive 
sampling method were selected. Validity of the 
questionnaire. Based on coefficient. Cronbach's 
alpha. For teachers and for students 76/0 75/0. 
Estimated. And content and face validity of the 
questionnaire and interview questions with opinion 
of experts and professors of the Department of 
Educational Sciences at acceptable levels. In 
analyzing the data, descriptive and inferential 
statistics (frequency distribution, mean, frequency 
and single-sample T-test) were used. Results showed 
that the Persian language training, students learning 
in areas of knowledge, attitude, ability is faced with 
disorder and cultural issues The students away from 
cultural identity And neglect of the native language. 
The data showed that most damage learning and 
training, respectively, relates to the field of 
knowledge and attitude. Therefore, to reduce the 
damage bilingual students and the establishment of 
justice education and training multicultural 
curriculum that is appropriate to the particular 
multicultural countries such as Iran, the education 
system is dominant. 
Keywords: multicultural curriculum, Pathology, 
ability, knowledge, bilingual, native language, 
attitude. 
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 مقدمه

( هسهتی   Multicultural) چنهدفرهن ی اکنون در جهانی 

 تکثرگهرا  هها   یهدگا  دطریق از  فقطکه درک و تغییر آن 

 هها   یاسهت سمیسر است؛ دیدگاهی که هویت فرهن ی و 

. به این صهور  کهه   کند یم  را با یکدی ر ترکیب چندبعد

 ازجملهه مختلفهی    هها  صهور  تکثهر را در   ،دنیا  امهروز 

خهواهی   تنهو   ةگسترو شاهد ظهور  کند یمفرهنگ ترویج 

 ةعرصه در میان مردم است؛ این تنو  و تکثر نیز بیشتر در 

. دههد  یمزندگی اجتماعی و مسائل فرهن ی خود را نشان 

وجههود تنههو ، گونههاگونی و تکثههر " ،تههر روشههنبههه عرههار  

هها    تهرین ویژگهی   فرهن ی، سیاسهی و اجتمهاعی از مهه    

تهها آن هها کههه  تههی   آیههد یمههجهههان فعلههی بههه شههمار  

نیز به خاطر عدم توجهه کهافی بهه      امروز ها  یسدموکرا

، آمیخت هی و تکثرگرایهی   یچیهدگی پچ ون ی برخهورد بها   

 "انهد  شهد  فرهن ی درون جوامع خویش، با بحران مواجهه  

(Mellucci & Avritzer, 2000: 228.)  در ایههن راسههتا

(Banks & Banks, 2005; Moses, 1997   معتقدنهد کهه )

و ضهرور  آشهنایی افهراد بها مرهانی       چندفرهن یآموز  

  امهروز توجهی بهه آن در شهرایط    فلسفی و پیامدها  بی

آموزشهی جهوامعی     هها  نظهام اساسی  ها  یتاولویکی از 

تهوجهی   است که در ماهیت خهود از تنهو  فرهن هی لابهل    

 تکثربرخوردار هستند؛ زیرا در پرتو هم انی شدن گفتمان 

امر به میهزان زیهاد    جهانی امروز  این  عرصهفرهن ی در 

  جا به چندفرهن ی جامعهدر یک "است که  شد  یرفتهپذ

فرهن هی در   پراکند ها   اتخاذ سیاست همانندساز  گرو 

تهوان بهدون تهدیهد، و هد  یهک       یک فرهنگ هم ن می

فرهن هی برابهر  را    -ملی  قوق سیاسی، اجتماعی ةجامع

 & Sinai) "یت شناختبه رسمها  لومی  گرو  ةهمبرا  

Ebrahim Abadi, 2005: 7 .)رو الوام یک جامعه بهه   ینازا

ایههن وفههاق لرههول  ٔالزمهههمیزانههی از وفههاق نیههاز دارد؛ کههه 

 تکثرگرایی فرهن ی است.

مسائلی که در آموز  چندفرهن ی مطرح  ینتر مه از 

بهر  ( اسهت.  Native Language)  مادرزبان آموز   است

انسهان از دوران جنینهی بها    ، آمهد   عمل تحقیقا  به اساس

بهه هن هام    به دنیها آمهدن  آشنا شد  و بعد از   مادرزبان 

نشان داد  و بدان گو  فهرا   العمل عکسشنیدن این زبان 

کههه بها ایههن زبهان بهها    گیرنهد  یمهه. کودکههان یهاد  دههد  یمه 

کودک با این زبهان   دروالعنزدیکانشان ارتراط برلرار کنند؛ 

آن  ةیلوسهه بهههو شخصههیتی خههود را معلههوم کههرد   ةیطهه 

از فرد بودن به اجتماعی بهودن برسهد. ولتهی بهه      تواند یم

بهین مغهز، زبهان و للرمهان      کنهی   یم صحرت  مادرزبان 

مسههتقی  برلههرار گردیههد  و از طریههق آن تمههامی   ةرابطهه

ربههط و ا ساسههاتمان بههه   ذ   ههها ت ربهههخاطراتمههان، 

 هماننهد کلیهد     مادرزبان " پس. افتند یموجو   جنب

وسههیله آن  و بههه گشههاید یمههلفههل درونمههان را  اسههت کههه

 "گهردد  یمه اصهالت معلهوم    و استعدادها، فرهنهگ، هویهت  

(Gohary, 2009: 40.) 

 بیان مسئله

اسهت کهه در اکثهر کشهورها  جههان       ا  ید پددوزبان ی 

امهروز   ( Grosjean, 2010) گروسهژان  ازنظهر  وجهود دارد. 

 پالسهتون  و بیش از نیمی از جمعیت جهان دوزبانه هستند

(Paulston, 1988   معتقد اسهت کهه ) تهوان  یمه نهدر    بهه 

کشور  را پیدا داشت که جمعیت آن به چند زبهان تکله    

در بسیار  از کشورها عهوو  بهر زبهان    در  قیقت، . نکنند

دی ر  وجود دارد کهه ایهن موضهو  بهر       ها زبانرسمی، 

، مثهال  عنوان به. داردیادگیر  افراد آن جامعه تأثیر بسزایی 

در ایهران و از سهو  دی هر بهه     ی زبان تنو  وجود سو یکاز 

مسهائل سیاسهی،    ةهمه رسمیت شناختن زبان وا د  که 

بها ایهن زبهان مطهرح      کشور آموزشی و اجتماعی، فرهن ی

وپهرور    آمهوز   بهرا  ههایی را   ؛ همهوار  آسهیب  شود یم

 آورد  است. به وجوددوزبانه  آموزان دانش

ان ایران زمهانی کهه کودکه    دروالعیت امر این است که 

کودک باید با زبان دی ر   رسد یمبه سن آموز  دوزبانه 

دارد بهه آمهوز     ا   زبان مهادر زیاد  با   ها تفاو که 

 Zia)، ضههیا  سههینی در ایههن رابطهههرسههمی بدههردازد. 

Hosseini, 2009)  آمهوز  دانهش تمام آنچه که  دارد یمبیان 

بخشی  فقط شنود یممادر  در آموز  رسمی به زبان غیر

شرو  آموز  رسمی  زیرا؛ کند یمرا درک  ها ید شناز این 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
34

 IR
S

T
 o

n 
M

on
da

y 
O

ct
ob

er
 1

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/article-1-2173-fa.html


 1512 تابستان چهاردهم، سال ،(35 پیاپی) 22 شماره دوم، دوره درسی، ریزي برنامه در پژوهش / 121

 

 خارجی است. زبان یکیادگیر   ةمنزل بهآموزان  برا  دانش

 یهک  توانهد  یمه  هبهه مدرسه   هها  دوزبانهورود بر این اساس، 

کههه در پیشههرفت تحصههیلی و رشههد  باشههد نههاگوار  ادثههه

پیامهدها   او  رکتی  -و روانی عاطفیشناختی، اجتماعی، 

ر دکهه   گیرد میدک در برابر زبانی لرار کو ونچ منفی دارد

 ةفاصهل  درنتی هه ، شهود  نمهی محتوا  فرهن هی و  یافهت   

. بهه اعتقهاد   گهردد  میارتراطی بین کودک و مدرسه برلرار 

زبهان  کهودکی کهه   "( Blank & Hammer) بونک و ههامر 

تدری ی و در ارترهاط مسهتقی  بها    را در یک فرایند   مادر

یط اطراف خود فراگرفته اسهت در ابتهدا زبهان بهرا  او     مح

از آن بهرا    سدس ودارا  کارکرد عاطفی و ارتراطی بود  

 که ولتیو ،  به نظر. کند میتوسعه شناختی خود استفاد  

کههودک بهها داشههتن یههک دانههش نههالم از زبههان دوم، وارد 

کارکردها  اجتمهاعی و عهاطفی    جا  بهو  شود میمدرسه 

در  ی هدرنت شود میمواجه ش زبان، با کارکردها  شناختی

 & Ehteshami) "شهود  مهی خدشهه وارد   ا  زبانیتوسعه 

Mousavi, 2009: 6). 

عملکرد  ،بلژیکی شناس زبان ،به استناد تحقیقا  مونت

هها در  هل    زبانهه  تر از تهک  مراتب سریع به ها دوزبانهمغز  

 Monte, 2006; Translated by) مسهائل مشهابه اسهت   

Mozhgan Kahn.) آمههار روزافههزون افههت   ینبههاوجودا ،

، سهاال بزرگهی در سهر    ها دوزبانهتحصیلی و ترک تحصیل 

علههل آن ای ههاد  ةدربههارهههر انسههان مسههدول و دردمنههد  

در مناطقی که به  آموزان مقطع ابتدایی چرا دانش .کند یم

شهرو     روزهها در اولهین   بیننهد  ینمآموز    مادرزبان 

 ضهور در مدرسهه و یهادگیر  را از     ةیزان سال تحصیلی، 

آمهوزان ابتهدایی    دانهش افت تحصیلی ؟ چرا دهند یمدست 

آموزانی است کهه   بیشتر از دانش زبان یرفارسیدر مناطق غ

ین را  برا  ؟ آیا بهتربینند یمخود آموز    مادرزبان به 

بهه   هها  زبهان  یرفارسهی غآمد  بهرا    به وجود ل مشکو  

در کنهار    مهادر زبهان  کارگیر  آموز   معنا  ضرور  به

 نیست؟زبان رسمی 

پیامههد  جههویی یپههوتربیههت، نیازمنههد   فلسههفه تعلههی  

تکثرگرایهی  . وتربیهت اسهت   ها  فلسفه برا  تعلهی   دیدگا 

پیامهدها  نظهر  و    تواند یماست که هایی  یکی از دیدگا 

ها  فرهن هی و آموزشهی دوزبانهه     عملی مطلوبی در زمینه

ها  فرهن هی، دانشهی،    داشته باشد. از منظر عملی، آسیب

مها، از   وتربیهت  ی تعله دوزبانهه در نظهام    یتوانشه  ون رشی 

ایهن پهژوهش    مسهدله  شهدن  مطرح  ها خاست ا  ینتر مه 

ی و وتربیههت چنههدفرهن  ، دیههدگا  تعلههی رو یههنازا. اسههت

پیامدها  اجرایی شدن آن در راستا  غنا  نظر  کمهک  

 بهه وجهود  . بها عنایهت   کنهد  یمه پژوهش  مسدلهشایانی به 

آمهوزان دوزبانهه،    مشکو  مختلف بر سهر را  اکثهر دانهش   

در ابعهاد فرهن هی،    آمهوزان  دانهش پذیر بودن  آسیب یژ و به

عدم وجهود ال وهها  رفتهار     و  یتوانش ودانشی، ن رشی 

نشانه آن است کهه ایهن امهور     آموزان دانشصحیح در بین 

در  وز   خصوص بهوتربیت ناصحیح  خود تحت تأثیر تعلی 

و نحهو  مهدیریت    آمهوزان  دانهش رو  و کنش معلمهان و  

کههوس از سههو  معلمههان هسههتند. لههذا تحلیههل دلیههق    

  هها  تداللیانِ و تو  برا  استنراط تکثرگراها   اندیشه

از این مسهائل را بهه  هدالل      ا پار  تواند یمآن در تربیت 

 برساند.

به لحاظ تکثر ساخت و بافت آن  ایران به اینکه با توجه

 ,Aminiامینهی ) فرهن ی است؛ چند ،و لومی  نظر نژاداز

بایهد   آندرسی و آموزشهی    ها برنامه ( معتقد است2012

 -والعیها  اجتمهاعی  ، التضهائا  و  ها یژگیوکنند   منعکس

 ةجامعههباشههد بنههابراین ایههن مسههائل در   خههودفرهن ههی 

  هها  برنامهه ایران بایهد بهه نحهو مقتضهی در      چندفرهن ی

جد  و عملی لهرار ب یهرد.    موردتوجه آموزشی نظامدرسی 

درسی هم انی و  ةبرنامیک  ةیطرس این در  الی است که

تنوعها    ةهمایران که نسرت به  آموزشی نظامدر  تفاو  یب

عمهو  باعهت تشهدید     اسهت  تفهاو   یبه  ذاتی  ها تفاو و 

فرهن ی  -مختلف هویتی  ها بحرانو  ها شکافبسیار  از 

خطرا  فراوانی بهرا    ةدربردارند تواند یمکه خود  شود یم

بهتهرین   ،اسهاس ایهن   . برباشدو د  و یکدارچ ی کشور 

وپهرور  ایهران    در نظهام آمهوز    توانهد  یمه کهه    ا برنامه

 و ةدرسیبرنامآموزان باشد  گو  نیازها  والعی دانش پاسخ

مسهائلی کهه بایهد در     ازجملهآموزشی چندفرهن ی است. 
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زبان جریان باشد آموز  در  چندفرهن ی وپرور  آموز 

 آموزشهی  نظهام در   مهادر زبهان  است؛ اما آمهوز     مادر

 ازجملهه و اسهت کهه   روبر ییها چالشبا  چندفرهن یایران 

هها    گذاران برنامهه  سیاست غفلت به توان یم ها چالشاین 

اسهت.    مهادر زبهان  و آموزشی نسرت بهه آمهوز     یدرس

بههرا  برلههرار  عههدالت آموزشههی بایههد منتظههر    رو یههنازا

از بههروز باشههی  تهها  آموزشههی نظههاماصههو اتی اساسههی در 

 ودانشههی، ن رشههی   ههها  ههوز ههها  آموزشههی در  آسههیب

کهه بهه    یآمهوزان  دانشدر کل پیشرفت تحصیلی  و یتوانش

 جلوگیر  کرد. بینند ینمآموز    مادرزبان 

 مسههائلسههعی شههد  کههه بخشههی از  ،در ایههن پههژوهش

به عرهار  دی هر، ههر پهژوهش یها      ؛ دوزبان ی بررسی شود

را   یهد پدتوانهد بخشهی از آن مفههوم یها      تحقیقی فقط می

 ،مفهههوم دی ههر  مثههل هههرروشههن کنههد چههون دوزبههان ی 

 ،بیشههتر تحقیقهها  بههازمههان  در گههذرمتغیههر  اسههت کههه 

.  ال با توجه بهه  شود یمآشکار بیشتر نهان آن   ها جنره

دانشهی،   هها   یطهه  ن پهژوهش  ایه  ةادامه در این مقدمهه  

. دلیهل  شهود  یمه بررسهی  دوزبهان ی  در  توانشهی  ون رشی 

ه این اسهت کهه بیشهتر خصوصهیا      انتخاب این سه  یط

را دوزبانهه   آمهوزان  دانهش و ... ، یادگیر  و عملکهرد  انسانی

 در این سه  یطه بررسی کرد. توان یم

زبان "عقید  دارد که  (Bruner) برونرمسائل دانشی:  .1

و به  ادراکی کودک نقش بسزایی دارد ها  ییتوانادر رشد 

در درک امهور انتزاعهی بهه کهودک      توانهد  یمه همین دلیل 

آنچه در  ةدربارکمک کند. کودک به کمک زبان لادر است 

کردن وجود نهدارد تفکهر و صهحرت کنهد و      زمان صحرت

 :Bateni, 1994) "آن درک کنهد  ةدربهار گفتار دی ران را 

زبهان و تفکههر  "( نیهز  Vygotsky)  وتسهکی یو ازنظهر  .(50

بهه ابهزار    یجتهدر  بهه  ولهی زبهان   کنند یمطور م زا رشد  به

کهارکرد اولیهة    و . شهود  یل مه ینیرومند  برا  تفکر ترد

و نقهش آن را در   دانهد  یمه  اد ارتراط اجتمهاعی  یزبان را ا

ن با کهودک بسهیار مهه     یند رشد ذهنی و ارتراط والدیفرا

 :Maarofi & Mohammadinia, 2013) "کند یمابی یارز

47.) 

، دوزبههان ی و مسههائل  نظههران صهها بپژوهشهه ران و 

ز میناکهه نظههر از. انههد دانسههتهمههرترط  بههاه شههناختی را 

(Cummins, 1991عوامهه )در کلیههد  نقههش ناختیل شهه 

ل فرد  عوام که داشتهاظهار  و زبانی دارد.  ها  یتموفق

 برخهورد  و ، نحه زبان بهمچون ان یز ، بیان، فرآیند کس

دوزبان ی ر رشد شناختی د توانند یم تفکر فرآیند و ها زبان

وی وتسهکی دوزبهان ی را   در این زمینهه،   تأثیرگذار باشند.

هها  فرازبهانی و    شناختی، مهار  ها  ییتوانا ةتوسععامل 

و معتقهد اسهت در دوران کهودکی     دانهد  یمکومی  -روانی

بههرا  فههرد پیامههدها  مثرههت بیشههتر  در مقایسههه بهها    

. (Raymond & et al, 2002) ی بهه همهرا  دارد  سهال  بزرگ

عنههوان کههرد کههه رشههد  ( Bialystok, 2002) بیالسههتوک

و  یر پهذ  انعطهاف  واگهرا،  تفکربه خاطر  ها دوزبانهشناختی 

( Bialystok, 2007) است و نیز بود  آنها ذهن بودن یالس

ی با عوامل شناختی چون  ل دوزبان بر این باور است که 

 ٔ ههوز تفکههر واگههرا،   ههها مهههار مسههدله، تفکههر خههوق، 

 شکیل مفهوم و انعطاف شناختی ارتراط دارد.استقول، ت

منکر ارتراط  توان ینمبا توجه به تحقیقا  پژوهش ران 

دوزبههان ی ارترههاط بههین دوزبههان ی و شههناخت شههد، زیههرا 

، تحلیهل، پهرداز     بند ، مقولهخولیتبالدر   تقیمیمس

رو، اگهر شهرایط متناسهب بها      یهن و تفسیر کودکان دارد. ازا

مثرتی بهر رشهد شهناختی کودکهان     تأثیر رشد فراه  شود 

دارد و باعت رشد ذهنی، تقویت  افظه، انعطاف در تفکر و 

توانایی درک بهتر چنهدوجهی و چندسهطحی در کودکهان    

 ههدایت ت تفکر خهوق  سم به خطی تفکر از را آنها و د ش

اما اگر شرایط مقتضی برا  دوزبانه شهدن فهراه     ؛کند یم

هها    آموزان آسیب انشبرا  د تواند یمنشود دوزبانه شدن 

 بیاورد. به وجود ا   جد

زبههان مطالههب در درک و فههه   آمههوزان دانههشمشههکل 

 آموزان دوزبانه علل افت تحصیلی دانش ینتر مه  از یفارس

( بهه تهأثیرا  مخهرب    Searسهیر ) در این رابطهه،   دانست.

 ةیدپدو  کرد  اشار اجتماعی  -ی بر عوامل شناختیدوزبان 

سهازگار  اجتمهاعی و    رشهد شهناختی،   را مهانع ی دوزبان 

. دانهد  یمعاملی برا  مساعد ساختن لکنت و اختول زبان 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
34

 IR
S

T
 o

n 
M

on
da

y 
O

ct
ob

er
 1

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/article-1-2173-fa.html


 1512 تابستان چهاردهم، سال ،(35 پیاپی) 22 شماره دوم، دوره درسی، ریزي برنامه در پژوهش / 122

 

بها دو   زمهان  هه  کودک در بدو ورود به مدرسه "به باور او 

نوشهتن   -خوانهدن سهن ین یهادگیر  زبهان دوم و     ةیفوظ

تا خواندن و نوشتن  شود یمکه کودک وادار  شود یمروبرو 

است، به زبانی که هنوز با  ا  هیپارا که خود مهارتی مه  و 

 & Maarofi) "آن نامههههأنوس اسههههت بیههههاموزد  

Mohammadinia, 2013: 48 ایهههن عمهههل موجهههب .)

بهه اخهتول و    تکل  در کودک شهد  و  ةمر لی افتادگ عقب

هن هام ورود   دوزبانه. کودک شود یمفکر  من ر  نظمی یب

کهه آمهادگی    ماند یمگفتار  عقب  ازنظربه مدرسه چنان 

درک دروس را نههدارد و سههازگار  او بهها عوامههل و شههرایط 

 مراتهب  بهه زبهانی   محیطی مدرسه نسرت بهه کودکهان یهک   

در بیهان مناسهب    دوزبانهه دشوارتر است. نهاتوانی کهودک   

از هد در کهودک شهد  و بهه      یشبه مطالب موجب ن رانی 

با موانع سهختی در سهازگار     دوزبانههمین دلیل کودکان 

به موفقیهت   توانند یم ز مت بهو  گردند یمرو تحصیلی روب

 تحصیلی دست یابند.

 یزمهان  ی( دوزبهان  Baraheni, 1992) یبراهنه  نظهر  از

 لحههاظ از ههها دوزبانهههه کههمثرههت اسههت   امههدهایپ  دارا

و  شهود  یهف رد هه   زبانهه  یهک با افراد   و التصاد یاجتماع

بها   یصهور  دوزبهان    یهن . در اعدالت آموزشی برلرار باشد

  بهرا  یبراهنه  شهود؛  یفرد همرا  مه   رکو ف کیادرا  غنا

 یو اجتمههاع ی، عههاطفیو  شههناختکبرطههرف شههدن مشهه

د یه ه باکند ک یم یدته تأککن نیان مناطق دوزبانه بر اکودک

 .شود یدنظرت د یزبان فارسدر برنامه آموز  

سطوح  یر گ زبان در شکلشد   یانببا تأمل در مطالب 

تفکر و مرا ل رشهد شهناختی اهمیهت بسهزایی داشهته و      

معمههوال  بهها رشههد شههناختی و سههطوح تفکههر فههرد ارترههاط 

 تواند یم  مادرزبان آموز  در این میان، دارد.  یمستقیم

به خاطر تعامل پویا  فهرد بها خهانواد  و محهیط زنهدگی،      

در صور  نرود ایهن   و باشد شناختی ددر رش یعامل مهم

 شناختی ةسادمحدود و   ا نقشهن تحمیلی به زبا ،آموز 

 امکهان  گردیهد ،  دودی محه اجتمهاع  پهایین   هها  مهار  و

ه اینکهه محتهوا    ببا توجه  شود؛ یکندتر م یت علمخولی

مسهدله   ایهن  اهمیهت  یستمند ن درسی چندان ساد ، نظام

 .گردند یدوچندان م

مرادلههه افکههار و  منزلههه بهههارترههاط مسااائل نشرشاای:  .2

شیو  ارترهاطی زبهان اسهت.     ینتر اطوعا  است و متداول

 وسهیله  ه  را آن توان یم و تاس هوگانزبان دارا  کنش د

 ابهزار  یعنهی  ارترهاط  یلهی ابزار فکر و هه  وسه  یعن شناخت

 ی اجتماعی دانست. وابست ی تن اتنگ زبان بها رشهد  زندگ

  هها  تعامهل از زبهان  که اکتساب  شود یموجب م اجتماعی

 رو، ههر  یهن . ازادباشه یر ناپهذ  فرد با جهان اجتماعی اجتناب

ارترهاطی و عهاطفی    ةینزمبر  یآثار مهم، کوم در نظمی یب

د رش زیربنا  ،کودکو  تعامل مادر . از یکسوداردبا والدین 

دهد و  یکودکان را تشکیل م یارتراطی و کوم  ها مهار 

تهأثیر   توانهد  ینیهز مه   یفضا  فرهن ی لوم از سو  دی ر،

رشههد  بههرا مطلههوبی در فههراه  آوردن محیطههی مناسههب 

رشهد  بها   زمان ه کودکان بنابراین آورد؛  به وجودکودکان 

کسهب   یمیدربهار  عواطهف نیهز مفهاه    ، زبهانی و  یشناخت

آموزند  یاطف موو لوانین فرهنگ خود را دربار  ع کنند یم

(Sealeh cited in Ehteshami & Mousavi, 2009 .) 

کهه تهأثیر منفهی     دارد یمه ( بیان Alavi, 2001علو  )

بهیش از   ،ی در سازگار  عاطفی و اجتماعی کودکدوزبان 

موفقیت تحصیلی اسهت چراکهه کودکهان بهه دلیهل بیهان       

نامناسههب مطالههب، مههورد تمسههخر کودکههان دی ههر لههرار   

و پیامد این وضع ا ساس خش  و افسهردگی در   گیرند یم

دکان از گفت هو بها دی هران    ی ه این کودرنتکودکان است؛ 

و این  شوند یمخوددار  کرد  به کودکانی خمو  تردیل 

. گهذارد  یمه اثر منفهی ب ها    آنها الت بر تکامل شخصیتی 

جرئهت   یاگر کودک در یهک جمهع عمهوم   "، مثال عنوان به

 درا نداشته باشد، تحقیر خواهد ش ا   زبان مادرتکل  به 

؛ زد بازخواههد سَهر   محهیط  آن در نههادن  لهدم  از مسلما  و

 کهودک بهه یهک    یمهدت  از بعد ناخواسته طفل این بسا چه

  مهادر زبهان  آمهوز    گردد چراکهه  یمتردیل  دید  یبآس

 Elliott) "ا شیر مادر ضرور  استب کودک تغذیه همچون

& et al, cited in Ehteshami & Mousavi, 2009:8.) 

 آموزشهی  نظهام ن رشی )عهاطفی( در   ةیط در توصیف 

ود ور بهدو  در زبهان  یرفارسیغآموزان  دانشایران باید گفت 
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د پیچید  و فراین یک در که را خود  مادرزبان  ه،به مدرس

انهد، در   ن خود فراگرفتهپیرامو محیط با تقی در ارتراط مس

 و محتهوا  یدهه  سهازمان  کنند زیهرا  یبرنامه فارسی پیدا نم

 یزبهان فارسه  آموزان بهر پایهة    به دانش برنامةدرسی انتقال

آمهوز   ت ارب لرلی دانش بر اساسکه  یا مفاهیمب که است

 زر عهاطفی نیه  بها  او بهرا   و گردید   اصل  مادرزبان به 

 و  مادرزبان  میان ت یگسس چنین ینا .ندارد پیوند دارد،

 مواجهه  وار   را بها دشه  فرد ان یز  پایه بر ارتراط مدرسه،

  مادرزبان عاطفی نیز استفاد  از  نظر ازبنابراین، ؛ کند یم

آمههوزان، سههرب تههداوم در اسههتفاد  از   در آمههوز  دانههش

 آموزان دانشبدین ترتیب  و شود یم یشناخت زباننمادها  

زبههان را از گسسههت ی عههاطفی ناشههی از عههدم اسههتفاد  از 

سرب باال رفتن ک  و کیهف ارتراطها     و دارد یبازم  مادر

ی اصهل آموزان را از ابزار  دانش و شود یماو   ا مدرسهدرون 

زبهان از   ،هر هال  بهه . سازد یمتفکر یعنی ارتراط برخوردار 

جهدا نیسهت؛    گیهرد  یمه بافتی که در آن مورداستفاد  لرار 

که  ییها برنامه، رو ینازا. شود ینمزبان در خأل تولید  چراکه

بدون در نظر گهرفتن   نراید شود یمها تدوین  زبانه برا  تک

 درسههی ةبرنامههدر  ههها دوزبانهههزبههانی  -یشههرایط فرهن هه

(Curriculum) گن اند ها دوزبانه. 

کههه در   مههوارد تههرین یعاز شههامسااائل توانشاای:  .5

فهراز    لکنهت زبهان اسهت.    کنهد  یبروز پیهدا مه   یدوزبان 

(Farazi, 1997)  کچنانچه کوددر این رابطه معتقد است 

  در معههری یههادگیر  مههادرزبههان  فراگیههر  سههنیندر 

 زبهانی   هها  کنش صور ، در آن شوددی ر والع   ها زبان

و پهرداز  بیانی  یده ، سامانیز ر برنامه ةینزم در ککود

  سرب اختوف گفتهار  یتدرنهادستخو  اختول شد  و 

هههر چههه توانهایی    ، ی هر د عرار  به شود؛ یازجمله لکنت م

کمتر باشد ا تمال بروز این عارضهه بیشهتر    کذهنی کود

در آن شهرایط در محهیط    کچنانچه کهود  ینهمچن ت،اس

عهاطفی و تحههت    -زندگی نامناسب و عدم امنیهت روانهی  

 ی هران لهرار ب یرنهد   نامعقول والهدین و د ها   یر گ سخت

بهر   .بیشتر اسهت   بروز و تشدید اختوال  گفتار ا تمال

توجه به لکنت زبان و شناخت عوامل مرترط با این اساس، 

. یکهی از ایهن عوامهل    است آن از اهمیت خاصی برخوردار

. کنهد  یمه   در آن نقهش بهاز   ینهوع  اضطراب است که بهه 

 بهرا   آنهها شناخت خصوصیاتی مثل اضطراب و توجه بهه  

است و بدون توجه به آن   درمان لکنت زبان بسیار ضرور

 .با شکست مواجه شود تواند یهرگونه الدام درمانی م

  چندبعد( لکنت را یک اختول Battle, 2002) تل بَت

که به ناروایی و درنگ در جریان آزاد گفتار اطهوق   داند یم

شود. پژوهش ران علل زیاد  را در لکنت زبهان دخیهل    می

 ;Kent, 2000; Ingham, 2001؛ گروهی نظیهر ) اند دانسته

Jones, White, Lawson & Anderson, 2002 آن را )

و گروههی دی هر    انهد  دانسهته اختول کنترل  رکتی گفتار 

 ,Anderson & Couture, 2000; Blood stein) ازجملهه 

ی را در ابهتو بهه ایهن اخهتول     شهناخت  زبان( عوامل 2006

 ,Howellهها  )  گهزار   بهر اسهاس  امها  ؛ دانند یمدخیل 

Davis & Williams, 2009 بههین فراینههد دوزبههان ی و )

یادگیر  زبان دوم در سهنین کهودکی در ابهتو بهه لکنهت      

نیههز لکنههت زبههان   (Karniol) رد.زبههان ارترههاط وجههود دا 

 دانسته است و همچنهین ها  زبانه از یک تر یعشارا  ها دوزبانه

(Ratner & Benitz  بیهان )ههها دوزبانهههکههه  انههد داشههته  

بههرا  ارزیههابی اعترههار  آلههی یههد الکنههت، مههوارد  مرتوبههه

 ,Karniol) "لکنت زبهان هسهتند   یشناخت زبان ها  یهنظر

1992; cited in Mohammadi & et al, 2010: 63.) 

 یدههررا ونتعریههف از  ینتههر در ایههن زمینههه بههه جههامع 

(Vanrariper )او بر ایهن بهاور اسهت کهه     کنی  یبسند  م .

 ،که در جریهان طریعهی گفتهار    آید یزمانی پدید م ،لکنت"

تکهرار صهداها،    ٔواسهطه  بهه  یرطریعهی ناگههانی و غ   ا ولفه

 دی هر و لفهل  و کلمها    صهدا  انداز  یانمکلما  و نیز به 

 ا  یههد شههدن دهههان همههرا  اسههت؛ بنههابراین، لکنههت پد  

رونهد    رکتهی اسهت کهه در    -روانهی  یچیهد  العهاد  پ  فوق

و ... بهروز   (Block) طریعی گفتهار فهرد براثهر تکهرار، گیهر     

 هها  پهژوهش نتهایج  (. Akhgar Pour, 2009: 56) "کند یم

و آورند   به وجوداز عوامل  دوزبان یکه  است آن اکی از 

مسهتند در   هها   پژوهشاز  ؛ن استزبا لکنت تشدیدکنند 

است کهه    لیو  این زمینه پژوهش جان آیزنسون و اوجو
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گفتهار   تأخیراز کودکانی که  توجهی لابلتعداد "نشان داد 

  هال  درعهین و  اند برد به سر  دوزبانه ها  خانواد دارند در 

 تسهلط  زبان یکبه  کتا کود آنکه تر محتاطانه گیر  نتی ه

 هد   زیراپیدا نکرد  او را در معری زبان دی ر لرار ندهند 

 ,Akhgar Pour) "سال ی است 4الی  3متوسط این دور  

2009: 56.) 

کارشههههناس ( Akhgar Pour, 2009اخ رپههههور )

عهدم   نتی هه را  هها  دوزبانهه در  لکنتگفتاردرمانی، فراوانی 

از پهیش  که  دانستهدوم  زبانو   مادرزبان تعامل آموز  

فراوانی لکنهت  و  معتقد است که  .دهد یمرخ  یسال  پنج

است و در درمهان لکنهت    ها زبانه یکها بیشتر از  در دوزبانه

، بهدون  هها  درمهان با منشأ دوزبان ی توجه صرف بهه سهایر  

محتهوم بههه شکسهت      گفتار امر شناسان یبهمراهی آس

 آموز  آموزشی، باید مسدوالنکه  کند یمو  بیان است. 

آن  زبهانی  و فرهن هی هها    یژگهی و بهه  توجهه  با را دوزبانه

زبهان  آمهوز    ٔینهه زمو  در . نماینهد  یهز  ر طهرح منطقه 

اولویهت   کهه بایهد   دههد  یمه پیشهنهاد  دوم  زبهان و   مادر

اسهتفاد    هرگونهه و از  شهود داد    مهادر زبهان  آموز  به 

 چراکهممانعت به عمل آید  کارشناسانه یرغ نظرا  ازناب ا 

بر اولیها   بر این اساس، معکوس دربر خواهد داشت.  ی هنت

آموز    آموزشی و فرهن ی جامعه است که شرایط را برا

به در لالب کتب درسی  دوزبانه ها  محیطدر   مادرزبان 

آمدن آسیری به نهام لکنهت    به وجودآورند و مانع از  وجود

 چراکهه در سهطح جامعهه شهوند     دوزبهان ی زبان  اصل از 

 آموزشهی  نظهام  متوجهه  خاتمهمسدولیت این امر خطیر در 

 .خواهد بود

جهامعی در مهورد    ةمطالع ،ایرانمراکز آموز  عالی در 

صور  ن رفته، امها   انهدوزب آموزان دانشمشکو  یادگیر  

 هها   گهذار   یاستسدر جدید   ة وز عنوان بهاین مقوله 

نظیهر یونسهکو، دفتهر    م هامع علمهی    موردتوجهه آموزشی 

آموزشهی کشهورها      هها  نظامو  وتربیت ی تعل المللی ینب

ابزار  برا  آماد  ساختن  ةمنزل بهو  لرارگرفتهیافته  توسعه

افهراد بهرا  زنهدگی در کشهور  چنهدفرهن ی، بهه بسهتر        

نتهایج  علمی مردل شد  اسهت.    کندوکاوهاجدید  برا  

بهر   ینوع بهکدام هرخارجی داخلی و تحقیقا  پژوهش ران 

 انهد  داشهته اشهار   غیرمهادر    بهه زبهان  آموز   یآثار منف

کودکانی که به زبان غیرمادر  آموز  رسمی  که  طور به

 رکتهی،   -شناختی، عاطفی، روانی ها  یطه در  بینند یم

 .شهوند  یمه غیرلابل جررانی  ها  یبآسفرهن ی و ... دچار 

اطهوق   یآمهوزان  دانهش به  دوزبانه، پژوهشاین  ةیشینپدر 

رسمی در خانهه و    ها آموز که تا لرل از شرو   شود یم

و از زمهان شهرو     کننهد  یمه تکله     مادرزبان اجتما  به 

 یزبهان فارسه  و به  دهند یمرسمی تغییر زبان   ها آموز 

 .بینند یمآموز  

با عنهوان  ( mehrjo & hadiyan, 1996) پژوهش نتایج

آمههوزان دوزبانههه و  پیشههرفت تحصههیلی دانههش  ةیسههمقا»

که مشکوتی کهه بهر سهر را  آمهوز      نشان داد « زبانه یک

زبان در مدرسه وجود دارد، مهانع از   آموزان غیرفارسی دانش

 شود یماز سو  معل   شد  ارائهدرک و فه  مطالب درسی 

و  شهود  یمه  آنهاو همین سرب دلسرد  و ا ساس  قار  

آموزان بها افهت تحصهیلی و مهردود       این دانش در نهایت

که این امر در روستاها بیشتر از شهرها بهه   شوند یمروبرو 

 .خورد یمچش  

بررسهی  "بها عنهوان    (khosro, 1997در پژوهشی که )

آن بها   یسهمقالکنت زبان و   میزان اضطراب در افراد دارا

ایهن  و بهه   لهرارداد  مهورد بررسهی   "افراد بدون لکنت زبان

 طور بهلکنت   یافت: میزان اضطراب افراد دارا دستنتایج 

بیشتر از افراد بدون لکنت اسهت. همچنهین در    دار  یمعن

مشهاهد    اضطراباز  ا  نشانهاز افراد بدون لکنت  یک هیچ

 دههد  میاین پژوهش نشان  ها  یافتهبنابراین  ؛نشد  است

که اضطراب در کودکان دچار لکنت زبان بیشتر از کودکان 

کنهت  بر نقش اضهطراب در ل  است این یافته تأیید  عاد

عامههل اصههلی  عنههوان بهههزبههان بههود  و نقههش آن را چههه  

لکنت زبان مه    عامل ثانو عنوان بهآن و چه  ای ادکنند 

 داند. می

بررسهی  »عنهوان  ( بها  arefi, 2004)که  یپژوهشنتایج 

هها    شناختی کودکان دوزبانه با زمینهه  -زبانی  ها مهار 

 ان هام داد  هاکی از آن بهود   « فرهن ی متفاو  -التصاد 
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 توانهد  یمه که منابع آموزشهی در دسهترس تها چهه انهداز       

پیشرفت آموزشی در زبان دوم کودکهان دوزبانهه را تحهت    

تأثیر لرار دههد. در ایهن پهژوهش، کودکهانی کهه فرصهت       

توانهایی   انهد  داشهته لرهل از دبسهتان را     ها دور گذراندن 

بیشهتر از کودکهانی    مراتهب  بهه آنهان   یزبان فارسیادگیر  

 .اند نداشتهاست که چنین فرصتی را در اختیار 

بررسهی  »( بها عنهوان   Fanaee, 2005فنهایی )  پژوهش

مسدله  این، بیان ر «آموزان مسائل دوزبان ی تحصیلی دانش

شناسهی سهرب    روان ازنظر  مادرزبان که آموز  به  بود 

اجتماعی سرب جهذب   ازنظرو  گردد یمدرک بهتر مطالب 

 ازنظهر و  شهود  یمه کهودک در محهیط اجتمهاعی     تر ترا 

عاطفی، کودک را از گسست ی عاطفی نسهرت بهه محهیط    

آموزشههی سههرب بههاال رفههتن  ازنظههرو  کنههد یمههدرس دور 

را از ابهزار اصهلی    آموز دانشو  شود یم  ا مدرسها  ارتراط

چنانچه در محهیط  اما  کند یمتفکر یعنی ارتراط برخوردار 

، باشهد متعاری درسی کهه تهدریس بهه زبهان غیرمهادر       

کههودک در تنظههی  و بیههان تفکههرا  خههود دچههار مشههکل  

 :عههدم توانههایی در بیههان مسههائل سههرب  و ایههن شههود یمهه

، سهرخوردگی عهاطفی و ا سهاس خ الهت در او     ی رف ک 

 خواهد شد.

بررسی »( خود با عنوان asareh, 2008)که  در پژوهش

 ةارائه اول مناطق دوزبانه و  ةیپاکودکان   آموز زبانمسائل 

، وجود مشهکو  زبهانی را   «درسی برا  آنان ةبرنامال و  

عهواملی همچهون ن ذرانهدن     بهدر کودکان مناطق دوزبانه 

دبسهتانی، نامتناسهب بهودن محتهوا       پهیش  ةسال یک ةدور

 ها  ذهنی و بومی این کودکان درسی با ویژگی  ها کتاب

 .اند داد نسرت  آموزشی کمرود وسایل کمک و

( تحههت عنههوان asgariyan, 2007کههه )  ا مقالهههدر 

در جوامع چند  "جای ا  فرهنگ لومی در تربیت شهروند"

لهومی در    هها  فرهنهگ  یر کهارگ  بهه لومیتی مانند ایران، 

 ةینه زمدرسهی،   ةبرنامآن از طریق  ةاشاعآموز  رسمی و 

و باعهت   آورد یمه  به وجودرا  پیوند الوام و نژادها  جامعه

 .شود یمو د  ملی 

بررسهی  »بها عنهوان    (gohari, 2010کهه )  در پژوهشی

دوزبانه از دیدگا  دانش ویان  آموزان دانشمسائل تحصیلی 

به این نتی ه رسید که آموز  به « دانش ا  ایوم کردزبان

دوزبانهه   آمهوزان  دانهش با مسائل تحصهیلی   یرمادر غزبان 

ابعهاد   بهر  یرمهادر  غ به زبانآموز  معنادار دارد و  ةرابط

سهو    نه تأثیردوزبا آموزان دانش، عاطفی و هویتی یآموزش

بهه  ها  پژوهش نشان داد که آموز   دارد. همچنین یافته

 آمهوزان  دانش  مادرزبان  به توجهی یبدر  یرمادر غ زبان

 دوزبانه تأثیر بسزایی دارد.

بررسهی  »( بها عنهوان   Sadeghi, 2010نتایج پهژوهش ) 

 بهر اسهاس  سند برنامةدرسی ملی جمهور  اسومی ایهران  

نشههان داد کههه در سههند « رویکههرد آمههوز  چنههدفرهن ی

آموز  چندفرهن ی توجهه    ها مالفهبرنامةدرسی ملی به 

که در بخهش مربهوط بهه راهرردهها        طور بهنسری بود ؛ 

 یادگیر  از آن غفلت شد  است. -یاددهی

(Azizi & et al, 2010 در پژوهشی با عنوان )« بررسی

معله  شههر    یهت تربوضعیت آموز  چندفرهن ی در مراکز 

 کهه به ایهن نتی هه رسهیدند    « سنندج از منظر دانش ویان

خهود بهه موضهوعا       هها  آمهوز  مراکز در این مدرسان 

آموز  چندفرهن ی توجه چندانی ندارند،  تی با تحلیهل  

ز مشهخم  معله  نیه   یهت تربمحتوا  کتهب درسهی مراکهز    

چنهدفرهن ی   که توجه چندانی به مفاهی  آموز  کند یم

 نشد  است.در محتوا  درسی 

( با عنوان mohamadi & et al, 2010در پژوهشی که )

 آمهوزان  دانهش نهاروایی در   برشهد  تأثیر مههار  زبهانی   »

بررسهی نقهش    باههدف کهه  « لکنهت زبهان   مرتوبهدوزبانه 

فهارس   -کهرد   هها  دوزبانهه مهار  زبانی در میزان ناروایی 

زبان دچار لکنت صور  گرفت نتایج  اکی از این بود کهه  

)شامل میان ین طول گفتهار،   یزبان فارسپیچیدگی زبانی 

طهوالنی، تعهداد افعهال جملهه و تعهداد       ةجمله طول پهنج  

معنادار بیشهتر از کهرد     طور بهبندها  وابسته در جمله( 

بیشتر  یفارسزبان در  کنندگان شرکتاست و شد  لکنت 

از کرد  است. از نتایج دی ر این است کهه عهدم آمهوز     

 آنهها در مدرسه، یادگیر   آموزان دانشبه این   مادرزبان 

نهابرابر کهرد     زبان دورا ضعیف و شرایط را برا  یادگیر  
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شد  ناروایی زبان )غالب( فارسی بیشتر بود.  چراکهاست. 

یکهی از   توانهد  یمه ه    مادرزبان ارتراط عاطفی مثرت با 

 دالیل این وضعیت است.

( در پژوهشههی بهها عنههوان  amiri, 2010) ههها  یافتههه

بررسی تأثیر اضطراب در کودکهان دچهار لکنهت زبهان و     »

نشان داد کهه  « شهرستان شهرضا و اصفهان  کودکان عاد

از کودکهان   بیشهتر  ،میزان اضطراب کودکان دچهار لکنهت  

 .است  عاد

بها عنهوان   ( Rasouli & hamidi, 2012)در پهژوهش  

دبستانی برا  نوآموزان دبسهتانی   یشپپیامدها  آموز  »

، «ها  دوزبانه: آمادگی و پیشرفت زبهانی بیشهتر   در استان

را نشهان   هها  رفتهه دبسهتانی   یشپه برتهر    ها داد پرداز  

دبستانی و نیاز  یشپ  ها دور و این گویا  کارایی  دهد یم

 .آنهاستبه گستر  هر چه بیشتر 

( بها عنهوان   Iraqi & Hatami, 2012)نتهایج پهژوهش   

آمهوزان دوزبانهه در    بررسی مشکو  سهوادآموز  دانهش  »

بههود کههه مشههکل اصههلی   آن ههاکی از  «مقطههع ابتههدایی

بها معله     آنهاآموزان، عدم درک معنا و ای اد ارتراط  دانش

معنهایی   ةهسهت آموزان با  آشنایی دانشنااست که ناشی از 

و عدم تسلط به آن است. همچنین آموز  به  یزبان فارس

 ازنظرو  شناختی روان ،اجتماعی ،عاطفی ازنظر  مادرزبان 

 و موجهب ارتقها   دهد یمتأثیر لرار  آموزشی کودک را تحت

و از  شههود یمههتفکههر و رشههد زبههانی و ذهنههی    ازنظههراو 

و سهوادآموز  کهه تحهت      آموز زبانموجود  ها  یینارسا

 کاهد. می آید یم وجودبه تأثیر این عوامل 

( Iraqiyeh & fathi vajargah, 2013در پژوهشی که )

و   ا مدرسهه در آمهوز    یچنهدفرهن  جای ها   »با عنوان 

 یچندفرهن که هدف از آن بررسی جای ا  « آموز  عالی

و تریهین آثهار آن در آمهوز  عهالی       ا مدرسهدر آموز  

هها    فری این تحقیق این است کهه یهادگیر    یشپاست. 

بههر  یچنههدفرهن آمههوز   ةینههزم در  ا مدرسهههآمههوز  

 ههها  یههادگیر آمههوز  عههالی تأثیرگههذار بههود  و نههو    

در گستر  فضا  سهازگار  و توافهق میهان     آموزان دانش

و یا ای اد مانع در آموز  عالی ماثر است رو   ها فرهنگ

نتهایج پهژوهش، وجهود     بود  است.  ن ار لوماین پژوهش، 

خههانوادگی و اجتمههاعی در اسههتهزا  سههایر    ههها  ینهههزم

، ا سهاس برتهر  و تعصهرا  فرهن هی، ضهعف      ها فرهنگ

و آثههار فرهن ههی  ههها یتشخصههاز  آمههوزان دانههشاطوعهها  

فضها    توانهد  یمه . ایهن مسهائل   دههد  یمبرجسته را نشان 

، ن هها  عقونههی بههه ههها فرهنههگسههازگار  و توافههق میههان 

پرهیهز از انحصهارگرایی فرهن هی در آمهوز       و ها فرهنگ

 ةخزانه کاهش  ساز ینهزمو  هموارساختهعالی را با دشوار  

بههه عناصههر اساسههی   اعتنههایی یبههفرهنههگ ملههی در اثههر  

بومی گردید  و بحهران هویهت در شههروندان      ها فرهنگ

 ایرانی را فراه  آورد.

( بها  Sher Ali Pour & et al, 2013) ها  یبررسنتایج 

هها  پهیش از دبسهتان و     تحلیل نقش آموز  فرا» عنوان

بهین   ةرابطکه   نشان داد« دوزبان ی در پیشرفت تحصیلی

دوزبههان ی و پیشههرفت تحصههیلی  مایههت الزم را دریافههت 

  هها  آموز که  بود نکرد  و همچنین نتایج  اکی از آن 

 .کند یمپیش از دبستان، عملکرد تحصیلی را تریین 

( با hatamzade arabi & et al, 2015در تحقیقی که )

عملکههرد تحصههیلی و خههود کارآمههد    ةیسههمقا»عنههوان 

« ابتهدایی  ةدور ةزبانه  تهک دوزبانه و  آموزان دانشتحصیلی 

نشهان داد   ها پرسشنامه  ها داد ان ام داد، نتایج  اصل از 

در عامههل  فقههطکههه از بههین عوامههل عملکههرد تخیلههی    

دختهر   آمهوزان  نهش دابهین   دار  یمعن، تفاو  یز ر برنامه

و   بانههه وجههود دارد و در بههین عوامههل خههود    دوزبانههه

یلی بههین تحصههیلی در عامههل اسههتعداد تحصههکارآمههد  

 تاون معنادار است. زبانه تکو  دوزبانهدختر  آموزان دانش

در ( Marin & Stuart, 2005) و اسههتوار مههارتین 

دوزبانه در   ها بچهجست و  ا ساس »با عنوان  پژوهشی

مورد دوزبانه بودن و متعلق بهودن بهه دو محهیط متفهاو      

نظرا  خهود را   ها دوزبانهبه این نتی ه رسید که « آموزشی

 .کنند یمدر هر زبانی به رو  متفاو  بیان 

 هق  »با عنوان  پژوهشی( در prinslo, 2007پرینسلو )

به این نتی ه رسید که بهتر است «  مادرزبان آموز  به 

وپرور  دوزبانه باشد. چون ایهن سیسهت       آموز سیست
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میهزان تهرک تحصهیل و     شود ینمدر مدارس ابتدایی اجرا 

 ةارائه شکست تحصیلی باالست چون زبهان آمهوز  بهرا     

 درس نامناسب است.

(Johnson, 2011 در )آیها  »خهود تحهت عنهوان     ةمقال

مختلف باعت بهرود   ها فرهنگمرتنی بر  وپرور  آموز 

« شهود  یمآموزان نسرت به نژادها  گوناگون  ن ر  دانش

به این نتی ه رسهیدند کهه کودکهانی کهه تحهت آمهوز        

کمتهر بهه    گیرنهد  یمه ها  متفاو  لهرار   مرتنی بر فرهنگ

کهه    ا مطالعه. در بینند یمنژاد  آسیب   ها تفاو خاطر 

(Seman & et al, 2011)    یاثربخشه بررسهی  "بها عنهوان 

بههه سههمت  چنههدفرهن یبههر  یمرتنهه یههادگیر و  یستههدر

 یقهاتی تحق هها   یافته   ان ام دادند،در مالز "یانس ام مل

بها   توانهد  یمه  چنهدفرهن ی  یکهرد رو یک نشان داد که آنها

 ی هاد نقهش و مشهارکت تمهام نژادهها در ا    نمودن برجسته 

 یهان در م ی راانسه ام مله   ،برابر چندفرهن یملت  -دولت

 یهک  بر این اسهاس، دهد.  یشافزا  چند نژاد آموزان دانش

و  یلهوم  ی،فرهن ه  یختهار  بهر اسهاس   چندفرهن ی یکردرو

 .است  ضرور غلره بر مشکو   برا ی،انس ام مل

استنراط کهرد کهه    توان یمپژوهش  ةیشینپبا توجه به 

بهه مسهائل    تهوجهی  یبه و نادیهد  گهرفتن تنهو  فرهن هی     

، چندفرهن یدرسی مدارسِ کشورها   ٔبرنامهدر دوزبان ی 

جامعهه   زیهرا ؛ شهود  یمه دید  نوان امر  دور از والعیت ع به

 چنهدفرهن ی  هها   یژگهی و ایهران بها برخهوردار  از    امروز

ریز  اسهت کهه ایهن     و برنامه گذار  یاستسنیازمند نوعی 

مختلهف بهه رسهمیت      هها  عرصهه نو  تنو  و تکثهر را در  

فهراه   . بدیهی است که این بسترسهاز  نیازمنهد   بشناسد

فرهن هی و آموزشهی الزم از    هها   ینهه زممقدما  و  کردن

بهر ایهن    درسی آن است.  ها برنامهو  آموزشی نظامطریق 

هها    آسهیب شناسایی هدف اصلی پژوهش  اضر، اساس، 

 یزبان فارسآموز  به  یتوانش وفرهن ی، دانشی، ن رشی 

 کردزبههاندبیرسههتانی  آمههوزان دانههشاز دیههدگا  دبیههران و 

اهکارهههایی بههرا   ههل ایههن  ر ةارائههو شهرسههتان سههنقر 

در راستا  رسیدن بهه ههدف، ایهن مطالعهه      هاست. آسیب

هها    آسهیب  .1زیهر پاسهخ دههد:     سهااال  تو  دارد به 

 یزبان فارسآموز  به  یتوانش وفرهن ی، دانشی، ن رشی 

تها   آمهوزان  انشداز دیدگا  دبیران و  کردزبانآموزان  دانش

آمهوز   ، شهوندگان  مصا رهدیدگا  از  .2چه انداز  است؟ 

فرهن هی، دانشهی،   هها    آسهیب چه  ،صِرف یزبان فارسبه 

 بهه وجهود  کردزبهان  آمهوزان   برا  دانهش  یتوانش ون رشی 

چهههه شهههوندگان  مصههها رهاز دیهههدگا   .3آورد  اسهههت؟ 

 ؟شود یمها پیشنهاد  راهکارهایی برا  رفع این آسیب

 پژوهش روش

 هیخته آمبهه رو   تحقیهق    ها طرحاز نو   اضر پژوهش 

هههدف  ازنظههرو  اسههتتشههریحی و بهها رویکههرد  )ترکیرههی(

 منظهور  بهه ، پژوهشه ر  ها طرحدر این نو  ". است کاربرد 

کمههی   ههها داد تشههریح یههک پدیههد ، وزن اصههلی را بههه  

کیفی برا  تشریح ابعهاد    ها داد اما از  دهد یماختصاص 

اول  هها  داد در گهردآور    و کند یممختلف پدید  استفاد  

 ؛شهود  یمه کیفی گهردآور     ها داد کمی و بعد   ها داد 

بهرا  توضهیح   )مصا ره( کیفی   ها داد ، از  رید عرار  به

اد  فاست زیبران  ابهام  ها جنرهبیشتر و آشکار کردن برخی 

 آمار  شهامل ةجامعه  .(Bazargan, 2013: 165) "شود یم

دبیر  113و نمونه آمار  آن  آموز دانش 4023 دبیر و 160

 و شهرستان سنقر ردزبانکُ یرستانیدبآموزان  دانش 354و 

رو  اسهت کهه بهه     1393-94در سال تحصهیلی  کلیایی 

جهدول   بهر اسهاس  و   ا چندمر لهه   ا خوشه گیر  نمونه

برآورد نمونهه   رو  در)اند  کرجسی و مورگان انتخاب شد 

. (آمههد دسههتبههه کمتههر    ههها نمونهههکههوکران، تعههداد 

امل تمام کارشناس ش )مصا ره( بخش کیفی آمار ةجامع

در ان هام   استفاد  شهد. نمونه  اندبیر آموزشی و پرورشی و

  ا سهاخته محقق  ةپرسشنام) کمیاین پژوهش از دو ابزار 

بهرا  آزمهون پرسهش اول     هها  داد گهردآور    منظور بهکه 

  ا درجهه  پهنج ف یدر لالب طبسته پاسخ(  ةیگو 21)شامل 

 افتهیمصا ره نیمه سهاختار )و کیفی  (.شد یطرا لیکر  

نفهههر از کارشناسهههان   20بههها انفهههراد   صهههور  بهههه

 یهر  گ نمونهکه به رو   هنمون دبیرانپرورشی و و آموزشی

 اسهتفاد   هها  داد گهردآور    بهرا  ( هدفمند انتخاب شدند

با نظهر اسهاتید    ها پرسشنامه ییمحتواو روایی صور  . شد
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در  مورد بررسی و بازن ر  لرار گرفهت و  یتیترب علومگرو  

از  د مطلوب ارزیابی شد. برا  بررسی پایایی پرسشهنامه،  

 (Cronbachs Alphaضریب آلفا  کرونرهاخ )  رو  برآورد

 76/0دبیهران و   ةپرسشهنام بهرا    75/0 استفاد  شهد کهه  

نظهر  ایهن    ةمطالعه  دسهت آمهد.  آمهوزان بهه    برا  دانهش 

و  هها  کتهاب و از را  مقهاال ،    ا کتابخانه صور  بهپژوهش 

از کمی   ها داد  لیوتحل هیت زدر  شد.آور   م و  جمع

جهدول  )شامل  spss افزار نرمدر  و استنراطی آمار توصیفی

تهک   Tآزمهون   ،هها  داد فراوانهی  فراوانی، میان ین، درصهد  

کیفی )مصها ره(    ها داد  لیوتحل هیت زو برا   ( ا نمونه

عمههل  ، بنههد مقولههه بنههد  اسههتفاد  شههد. از رو  مقولههه

محتهوا  مهتن مصها ره     ةدهند لیتشکبند  عناصر  طرقه

  ها موکشراهت و  بر اساسبند   تمایز و گرو  صور  به

 ;Afzalkhani, Godes. 2011)اسهت   شهد   نیهی تعاز لرل 

cited in Zamani, 2016: 87.)  ابتهدا در  به این صور  که

 شههوند  مصهها ره  ههها گفتههه تمههام،  ههین مصهها ره 

ماهیهت  سدس با توجه به  و ویرایش شد وبردار   یادداشت

  بنهد  دسهته  ها مصا رهتمام  آنهاافتراق وجه اشتراک و و 

( فراوانهی  آمار توصیفی )فراوانی و درصد صور  بهو  گردید

 ارائه شد. سااال  پژوهش بر اساس ولادر جد

 ها یافتهگزارش 

 کمی هاي یافتهبخش نخست: 

بهر   آموزان دانشران و یدب  ریگ نمونه یفیتوص  ها یژگیو

 .ت، فراوانههی، درصههد فراوانههی یجنسهه  رهههایمتغ اسههاس
 

 برحسب جنسیتو دبیران آموزان  توزیع فراوانی دانش :1 هشمار جدول

فراوانیدرصد  فراوانی جنسیت  

پسر آموزان دانش  ۸۳۲ ۸/۷۶  

دختر آموزان دانش  ۱۱۶ ۲/۳۸  

آموزان دانش جمع کل  ۳33 ۱۱۱ 

مرددبیران   ۶۸ ۶/۷۳  

زندبیران   1۱ ۳/۳۷  

دبیران جمع کل  ۱۱۳ ۱۱۱ 

 

بها   آمهوزان پسهر   دانهش کهه   دههد  یم( نشان 1جدول )

بیشترین درصد فراوانی ( %7/63با ) ( و دبیران مرد2/67%)

 .را دارند

فرهن ی، دانشی، ن رشهی  ها   آسیب بررسی سؤال اول:

از  کردزبهان آموزان  دانش یزبان فارسآموز  به  یتوانش و

 تا چه انداز  است؟ آموزان دانشدیدگا  دبیران و 
 ا  تک نمونهه  t برا  بررسی سااال  پژوهش از آزمون

ها  مربوط به ههر   . ابتدا پرسششداستفاد  ( 2در جدول )

 هد متوسهط ههر     اصهل آن را در  مالفه ت میع گردید و 

نمر  بنابراین ، ضرب کردی  انتخاب شد (3) عدد که ساال

ا  در مالفههه  تههک نمونههه tمههوک بههرا  ان ههام آزمههون  

، (12)دانشهی   هها   یبآس، (11) عدد ها  فرهن ی آسیب

بهه   (15)توانشهی   هها   یبآسه  و (11)ن رشی  ها  یبآس

 ( آمد  است.2در جدول ) آزموننتایج . آمد دست

( نشههان 2) ا  در جههدول تههک نمونههه t مقههدار آزمههون

بها   مقهدار میهان ین والعهی    99/0دهد که با اطمینهان   می

بهاالتر اسهت. بهه     اختوف معنهادار  از میهان ین مفهروی   

ی را زبهان فارسه  آموز  بهه   آموزان دانشعرارتی دبیران و 

در  یتوانشه  وفرهن ی، دانشهی، ن رشهی    ها  یبآسمنشأ 

 دانند. کُردزبان می آموزان دانش
 

 

 

 

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
34

 IR
S

T
 o

n 
M

on
da

y 
O

ct
ob

er
 1

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/article-1-2173-fa.html


 121 / ... ردزبانکُ یرستانیآموزان دب و دانش یراندب یدگاهاز د یآموزش به زبان فارس شناسی یبآس

 

 آموزان( از دیدگاه دبیران و دانش یتوانش وفرهنشی، دانشی، نشرشی  يها بیآساي ) تک نمونه tآزمون  :2 هجدول شمار

 

 یتوانش وفرهنشی، دانشی، نشرشی  يها مؤلفهمیانشین وزنی  اساسبر  يا نمونه تک tآزمون  :5دول ج
ها مؤلفه  t p تفاوت میانگین انحراف استاندارد میانگین گروه 

 فرهنگی
آموزاندانش  

 دبیران
39۱/۳  
3۸9/۳  

۷3۱./  
3۸1./  

39۱./  
3۸9./  

۱۳۱/۱۶  
۶۳3/۱۱  

۱۱۱۱/۱  
 دانشی

آموزاندانش  
 دبیران

۶۸۳/۳  
۲۱1/۳  

3۱3./  
3۸۶./  

۶۸۳./  
۲۱1./  

1۱۱/۸۷  
1۱۱/۸۷  

 نگرشی
آموزاندانش  

 دبیران
39۶/۳  
۷۱9/۳  

3۱9./  
3۸9./  

39۶./  
۷۱9./  

۱1۷/۸۸  
۱1۷/۸۸  

 توانشی
آموزاندانش  

 دبیران
3۱۲/۳  
۳9۷/۳  

3۷۱./  
۷۸3./  

3۱۲./  
۳9۷./  

۱۲۳/۱۶  
۶۳۷/۷  

 

( 3) از دیهدگا  در جهدول    ا نمونهه  تک tمقدار آزمون 

بها میهان ین    آمهوزان  دانشدهد که متغیر دانشی  نشان می

بهاالترین میهزان   ( 114/3دبیران بها میهان ین )  و ( 723/3)

بها میهان ین    آمهوزان  دانهش  و متغیر توانشهی  پذیر  یبآس

میهزان   ترین یینپا( 396/3با میان ین ) دبیران و (501/3)

از   ا نمونه تک tمقدار آزمون  ةیسمقا. داردرا  پذیر  یبآس

کهه ههر دو    دادنشهان   نیهز  آمهوزان  دانشدیدگا  دبیران و 

را مربهوط بهه متغیهر     پهذیر   یبآسه باالترین میزان  ،گرو 

پذیر  را مربوط بهه متغیهر    دانشی و کمترین میزان آسیب

 .دانند یمتوانشی 
 کیفی )مصاحبه( هاي یافتهبخش دوم: 

، ههها فرهنههگدر برخههی بهها توجههه بههه شههرایط اجتمههاعی  

را بها دلهت الزم،    هها  داد پرسشنامه ممکهن اسهت نتوانهد    

 ,Sarmadدههد )  بهه دسهت  دلیهق   ةمصها ر همانند یک 

bazargan, & Hejazi, 2014: 141)،     بهاال  بنهابراین بهرا

بهها گروهههی از   شههد   گههردآورههها   دلههت داد  بههردن

شههد؛ زیههرا پژوهشهه ر بهها انفههراد   ةمصهها رآمار  جامعههة

 ریپذ مشاهد   ها جنره تواند یمفقط  پرسشنامهاستفاد  از 

 مورد بررسی لرار دهد؛ ولهی  را  ریگ انداز  لابل ةدیپدیک 

را یهک پدیهد     ةنهفته   ها جنرهچنانچه پژوهش ر بخواهد 

پژوهش کیفی را بکهار    ها رو در این  الت بررسی کند 

اسهتاندارد و   ةپرسشهنام بهه نرهود   بنابراین با توجه . برد یم

و بههرا  آگههاهی از  مطالعههه مههورد  ههها جنرهههگسههتردگی 

 کارشناسهان بها  محهیط مهورد مطالعهه،     ةنهفته هها    جنره

در مهورد    ا مصها ره  ،هنمونه پرورشی و دبیهران  و آموزشی

بهه شهرح    یتوانشه  وها  فرهن ی، دانشی، ن رشهی   آسیب

 ان ام شد. (4) جدول

 -کارشناسهان آموزشهی  از دیهدگا    :دومبررسی ساؤال  

صِرف چه  یزبان فارسآموز  به پرورشی و دبیران نمونه، 

بههرا   یتوانشهه وفرهن ههی، دانشههی، ن رشههی  ههها  آسههیب

 آورد  است؟ به وجودکردزبان آموزان  دانش

مهدنظر   یتوانش وها  فرهن ی، دانشی، ن رشی  آسیب

 .اند شد ( بیان 4) در جدول شوندگان مصا ره

هامؤلفه  گروه 
 میانگین
 واقعی

میانگین 
 مفروض

 انحراف
 معیار

انحراف استاندارد 
 میانگین

تفاوت 
 میانگین

 ةدرج
 T P آزادی

 فرهنگی
 دبیران

آموزاندانش  
۱۶۶/۸۱  
33۱/۸۱  

۱۲ 
۱13/۳  
9۱۱/۳  

۸93/۱  
۸۱۶/۱  

۱۶۷/۳  
33۱/۳  

۱۱۸ 
۳3۳ 

۶۳3/۱۱  
۱۳۱/۱۶  

۱۱۱۱/۱  
 دانشی

 دبیران
آموزاندانش  

۸3۷/۱3  
۲93/۱3  

۱۸ 
۱۱۱/۸  
۱۷۳/۸  

۱9۲/۱  
۱۱9/۱  

۸3۷/۳  
۲93/۸  

۱۱۳ 

۳3۳ 
۳9۸/۱۷  
1۱۱/۸۷  

 نگرشی
 دبیران

آموزاندانش  
۶۱۷/۸۱  
3۲1/۸۱  

۱۲ 
۱۶۶/۳  
۱39/۳  

۸9۲/۱  
۱۷۸/۱  

۶۱۷/۳  
3۲1/۳  

۱۱۸ 

۳3۳ 
1۳1/۱۸  
۱1۷/۸۸  

 توانشی
 دبیران

آموزاندانش  
9۲۸/۱۷  
31۸/۱۶  

۱3 
۱۸۲/۳  
۲۱۱/۸  

۸91/۱  
۱1۲/۱  

9۲۸/۱  
3۸1/۸  

۱۱۸ 

۳3۳ 
۶۳۷/۷  
۱۲۳/۱۶  
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 شوندگان مصاحبهاز دیدگاه  یتوانش وهاي فرهنشی، دانشی، نشرشی  آسیب :1جدول 
ها مؤلفه ها آسیب  یفراوان درصد فراوانی   

 فرهنگی

 بیگانه شدن با هویت و فرهنگ بومی
یمادرزبان به  توجهی یب  

 تضاد شخصیتی
 

51 
51 
9 

51 
51 
51 
15جمع    

 دانشی

مطالب درسی وار یطوطدرک سطحی و   
معلم یها گفتهعدم درک درست   

 ترک تحصیل از مدرسه بعد از دیپلم
 

55 
55 
1 

08 
58 
51 
11جمع    

 نگرشی

آموزان دانشایجاد اضطراب در   
آموز دانشعدم ایجاد صمیمیت بین معلم و   

آموزان دانشکاهش انگیزه درس خواندن   
 

51 
55 
5 

51 
11 
11 
15جمع    

 توانشی

 اشتباهات لفظی
زبانلکنت   

توسط دبیران آموزان دانشتنبیه بدنی   
 

55 
0 
1 

11 
58 
51 
۸۸جمع   

 

فراوانهی   بیشهترین  ،(4) جهدول   هها  افتهه ی بر اسهاس 

بهه ترتیهب    یتوانش وفرهن ی، دانشی، ن رشی   ها بیآس

(؛ %75از: بی انه شدن با هویت فرهنهگ بهومی )   اند عرار 

(، ای هاد اضهطراب در   %10درسهی )  درک سطحی مطالهب 

در ( اسهت.  %55( و اشهتراها  لفظهی )  %65) آموزان دانش

 تهوان  یمه در ههر مالفهه    هها  یفراوانضمن با توجه به جمع 

  ها مالفهبه ترتیب مربوط به  ها بیآسگفت که بیشترین 

بها   یافتهه ؛ ایهن  اسهت  یتوانشه  وفرهن ی، دانشی، ن رشی 

مرنهی بهر اینکهه     (3در جهدول )  بخهش کمهی    هها  افتهی

 ودانشهی، ن رشهی     هها  طهه ی آموزان به ترتیب در  دانش

 ةکننهد همسو و تشریح  اند د یدبیشترین آسیب را  یتوانش

 صهور   بهان شوندگ (، مصا ره4) عوو  بر جدول. استآن 

 عهدالتی و تحقیهر،   بهی  بهه ا سهاس ترعهی ،   تک مورد ، 

عههدم و  ینینشهه گوشههه، و افههت تحصههیلی یههز گر مدرسههه

 .اند داشتهاشار   گروهی  ها تیفعالمشارکت در 

چهه   شهوندگان  مصها ره از دیهدگا    بررسی ساؤال دوم: 

 ها  فرهن ی، دانشی، ن رشی آسیببرا  رفع  راهکارهایی

 ؟شود یمپیشنهاد  توانشی و

ع برا  رفه  شوندگان مصا ره( راهکارها  5) در جدول

 شهد   یهان ب یتوانشه  وها  فرهن ی، دانشی، ن رشی  آسیب

 است.

 

 یتوانش وهاي فرهنشی، دانشی، نشرشی  براي رفع آسیب شوندگان مصاحبهراهکارهاي  :3جدول 
 درصد فراوانی فراوانی پیشنهادها و راهکارها

5501 تدریسزبانوادبیاتکردی
5158 دبستانییشپیهاآموزشرایگاننمودن

5511 هاییروستاافزایشکمیوکیفیامکاناتآموزشیبخصوصدر
518 هادوزبانهدربهبودبخشیدنبههویتفرهنگیرسانهنقشپررنگ

518 معلماندرارتباطبامسائلدوزبانگیوچندفرهنگیخدمتضمنیهاآموزش
151 کهبهمسائلفرهنگیآگاهباشندیبوماستفادهازنیروهای
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تدریس زبهان  ، شوندگان مصا ره (5با توجه به جدول )

 دبسهتانی  یشپه   هها  آمهوز  و  (%15)و ادبیا  کرد  بها  

بیشههترین عامههل تأثیرگههذار در رفههع  ، (%60)بهها رای ههان 

 یتوانشههه وهههها  فرهن هههی، دانشهههی، ن رشهههی  آسهههیب

 .دانند یم کردزبان آموزان دانش

  هها  مصها ره پهژوهش در ادامهه،    پرسهش با توجه به 

غلرههه بههر راهکارههها   در رابطههه بهها شههوندگان مصهها ره

بررسهی   یتوانشه  وها  فرهن هی، دانشهی، ن رشهی     آسیب

 :شود یم
 فرهنشی يها بیآسالف( 

دلیال تارس از    بهبا والدینی که  هرابطد شما در نظر و پیشنها

 ةلحظافتادن فرزندانشان از تحصیل، با فرزندان خود از  عقب

 کنند یمصحبت  یزبان فارسبا  يمادرزبان  يجا بهتولد به بعد 

 چیست؟

نظیر دبیران در این مورد این اسهت کهه:   : دبیران نمونه

و دور شهدن از    مادرزبان باعت مرگ  رفته رفتهاین عمل 

مها فرصهت    کهار  یهن ابها   دروالهع  شهود  یمه فرهنگ بومی 

پیشهنهاد  .  یه ا کهرد  سهلب   آنهها را   مهادر زبان یادگیر  

بومی خو ب یرنهد   فرهنگ بابرا  اینکه کودکانمان دبیران: 

و بعد به یادگیر   رندیفراب را   مادرزبان بهتر است ابتدا 

 مرنها   یهک  بها  هکه  ییهها  بچهه  رایز ؛زبان رسمی بدردازند

، آینهد  یم هخود به مدرس  مادرزبان   زبانی و دانش محک

 منظهور  ینبهد . دهند یاستعدادها  باالتر  از خود نشان م

از سو   یآموزشجلسا    برگزارکه با  است یناپیشنهاد 

 بهه  ،آمهوزان  دانشوالدین   براهر منطقه  وپرور  آموز 

در   مهادر زبهان  ت و نقهش  یه اهم ةنه یزمدر آموز  آنان 

 الزم را برسانند.  ها یآگاهو رشد فرزندانشان  تیتقو
 يمادر زبانبه  توجهی یببراي مقابله با پیامدهاي  راهکاريچه 

 ؟دانید یم الزم وپرورش آموزش مسئوالناز سوي 

کارشناسههههان : یوپرورشهههه یآموزشههههکارشناسههههان 

 :بر این باورند که یوپرورش یآموزش

باید برا  آیند  یک هویهت پویها    وپرور  آموز  .1

آموز   ،ایران وپرور  آموز  اگر؛ آورد وجود به

 و تهیهه  درسی  ها کوسدر لالب  زبان کرد  را

 یفرهن ههو  زبههانی ةیسههرما بههه و کنههد تههدوین

توجهه و    ا در کل ارتراطا  مدرسه آموزان دانش

 ةشد فرامو هویت  که  طور به شود الزم  مایت

که به آنهها نشهان    دهندر لرارا در مقابلشان  آنان

که چهه کسهی هسهتند و چهه نقشهی را در       دهد

 توانهد  یممطمدنا   دار شوند عهد  توانند یجامعه م

  مهادر زبهان  بهه   و والدین آموزان دانشدر توجه 

.نقش بسزایی داشته باشد

  هها  دور با برگهزار    نیز وپرور  مراکز آموز  .2

را نسهرت   معلمهان  تواند یم خدمت ضمنآموز  

زبهان  آمهوز    ازجملهه  مسهائل چنهدفرهن ی   به

تا معلمان در برخهورد بها ایهن     آگا  سازند  مادر

و عمل کنند. آگهاهی معلمهان    تر د یسن مسائل 

مدیران نسرت بهه آمهوز  تکثرگرایهی فرهن هی     

آمهوزان   خود باعت شناخت بیشهتر دانهش   ةنوب به

و از  شهود  یمه نسرت بهه عناصهر غنهی فرهن هی     

 .شود یمجلوگیر    مادرزبان به  یتوجه یب
 یتوانش ودانشی، نشرشی  ةطیح يها بیآسب( 

 یتوانشا  ودانشی، نشرشای   هاي یبآس تواند یمچه اقداماتی 

 کند؟ و کنترل بینی یشپرا دوزبانه  آموزان دانش

 :معتقدند یوپرورش یآموزشکارشناسان 

معلمان به ارتراط بین دوزبان ی با اختوال  آشنایی بیشتر 

یهک   توانهد  یم خدمت ضمن  ها آموز یادگیر  از طریق 

 وهها  دانشهی، ن رشهی     عامل پیش یرانه برا  بروز آسیب

 آموزان باشد. دانش یتوانش

 :معتقدند نمونه دبیران

  مهادر یرغبه زبهان   ها دوزبانهبا توجه به اینکه آموز  

شهناختی،   ازلحاظاست این کودکان در طول تحصیل خود 

 شهوند  یمه دچهار افهت تحصهیلی     رکتی  -عاطفی و روانی

باید به دنرهال   یوپرورش یآموزش  ها استیسبدین منظور 

 آمهوزان  دانهش باشهند؛ زیهرا   آموزشهی    نابرابرجرران این 

 مهد   دیه با یزبهان فارسه   بها  خهود  قیه تطر  برا کردزبان

تا ایهن مهانع    بدردازند یزبان فارس  ریادگی به رای م هول

بهرا    یفارسه  زبهان ، زیهرا  ارتراطی و یهادگیر  را بردارنهد  

  ههها آمههوز آمههوزان دوزبانههه در ابتههدا  ورود بههه  دانههش

 درامها  دارد؛ یادگیر  نقش یک مانع ارتراطی و   ا مدرسه
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 فقهط  نهه  زبهان  یفارس آموزان دانشبرا   یزبان فارس مقابل

بلکه باعت تسهیل فرایند یادگیر  آنهان   نیستمحدودیت 

ولهت  ، یزبهان فارسه  یهادگیر   در ضمن، ب ا  و  شود یم

 بر این اسهاس،  .کنند یمبیشتر   ها  ریادگیخود را صرف 

نابرابر  آموزشهی  با توجه به  یدبستان شیپ  انیرا آموز 

راهکهار   توانهد  یمه  هها  دوزبانهه وضعیت ضعیف التصهاد   و 

 د.ها باش این آسیبغلره بر  برا  مناسری

 راهکارها ةارائو  گیري یجهنتو  بحث

، نادیهد   مرهانی نظهر  و ت ربهی ایهن پهژوهش      بر اسهاس 

کشهورها   درسی مهدارس   ةبرنامو  فرهن ی در گرفتن تن

عنوان امر  دور از والعیت و پر از اشهکال   ، بهچندفرهن ی

کهه جامعهه ایهران بها      ؛ زیرا والعیت این استشود یمدید  

یشههرو   پشههرایط خاصههی را   ،نههژاد  و لههومی تنههو  

لهرار داد  اسهت. ایهن امهر،      یهزان ر برنامهگذاران و  یاستس

هم رایی و انسه ام   برا واکاو  و الدام مناسب  مطالعه و

و نراید با سرپو  گذاشهتن بهه ایهن     طلرد یماجتماعی را 

دی هر،   یهان ب بهه اجتماعی فاصله گرفت.  ها  یتوالعتنو  با 

فرهن ی چنهد  هها   یژگهی واز معه ایران بها برخهوردار    جا

ریز  اسهت کهه ایهن     و برنامه گذار  یاستسنیازمند نوعی 

بهه رسهمیت   مختلهف    هها  عرصهه نو  تنو  و تکثهر را در  

شناخته و بسترها  الزم را برا  توجه بدان فراه  نمایهد.  

 فهراه  کهردن  از  نیازمنهد  بدیهی است کهه ایهن بسترسه   

 آموزشهی  نظامزم از طریق فرهن ی و آموزشی ال ها  ینهزم

منظهور ای هاد    سازوکار مناسب به بینی یشپ، دروالعاست. 

زیسهتی   هه   بهه سهو    هها  فرهنهگ تفاه  و تعامهل میهان   

 ازیر است. در این راسهتا  ناپذ اجتنابضرورتی  یزآم مسالمت

وتربیههت، طرا ههی   ی تعلههاساسههی نظههام    ههها رسههالت

 اسهت؛  چنهدفرهن ی  هها   یژگهی وبه  گو پاسخدرسی برنامة

 توانهد  یمه دی ر،   ها فرهنگزیرا در صور  مغفول ماندن 

اجتمهاعی    هها  چهالش بسهیار  از مشهکو  و    ساز ینهزم

ایهن   ةنیشه یپ، مرهانی نظهر  و   هها  افتهه یبا توجه به  گردد.

نتی ه گرفت که عدالت آموزشی در مورد  توان یمپژوهش 

نظام آموز  متمرکز ایهران    ا مفقودشد  ة لق، ها دوزبانه

ا  تهک  ی ایهران خهاص کشهوره   آموزشه  نظهام است چهون  

کشههور   عنههوان بهههایههران  آنکههه  ههالفرهن ههی اسههت  

ن ی است؛ چندفره یوپرورش آموز چندفرهن ی، نیازمند 

آمههدن مشههکوتی بههرا   بههه وجههودهمههین مسههدله باعههت 

در ایهن  دوزبانه شهد  اسهت. بهر ایهن اسهاس       آموزان دانش

بهر   یزبان فارسآموز  به  یشناس بیآس پژوهش سعی در

ی از توانشه  وفرهن هی، دانشهی، ن رشهی      ها مالفه اساس

 ةارائههدبیرسههتانی و  آمههوزان دانههشدیههدگا  دبیههران و  

ی و وپرورشهه یآموزشههراهکارهههایی از سههو  کارشناسههان  

 دبیران نمونه برا  غلره بر آن است.

زبان گفت که آموز  به  توان یم  ریگ  هینت عنوان به

در کودکهان دوزبانهه،     مهادر زبهان  به  یتوجه یبو  یفارس

 نیهز از هویت فرهن ی خود و  آموزان دانشباعت دور شدن 

ی، دچهار تضهاد شخصهیتی    نهوع  به ها دوزبانهباعت شد  که 

از فرهنهگ بهومی خهود     آنهاشد  باشند به این صور  که 

عناصهر غنهی فرهن هی خهود را      اند نتوانستهو  اند شد دور 

بها زبهان و فرهنهگ     اند نتوانسته  ال نیدرعبشناسند و نیز 

خهو ب یرنهد. همهین مسهدله در      هها  زبانهه  تهک فارسی مثل 

بهه   یتهوجه  یبکه  مدارس نیز مشهود است به این صور 

  ا د یه عد، مشکو  یزبان فارسو آموز  به   مادرزبان 

دانشهی،    هها  طهه ی را در  هدوزبانه  آمهوزان  دانهش را برا  

دانشهی،   ةطی آورد  است. در  به وجودی توانش وشناختی 

معل  باعهت شهد  کهه      ها گفتهعدم درک درست و کامل 

سهطحی درک   صهور   بهه مطالهب درسهی را    آموزان دانش

شد   ها دوزبانهکنند و همین عامل باعت افت تحصیلی در 

ن رشههی نرههود صههمیمیت بههین معلهه  و  ةطههی اسههت. در 

در  مههورد یبههباعههت ای ههاد نههوعی اضههطراب   آمههوز دانههش

 ز یههان  ،شههد  و همههین اضههطراب مضههاعف  آمههوز دانههش

، باز باید شاهد افهت   هینترا تقلیل داد  و در  آموزان دانش

توانشی نیز، به دلیل غفلهت   ةطی باشی . در  آنهاتحصیلی 

وضهعیت التصهاد     لیبه دل) یدبستان شیپ  ها آموز از 

ی خهوب  بهه را  یزبهان فارسه  دوزبانهه،   آمهوزان  دانشضعیف( 

سهلیس و روان   هها  زبانهه  تکمثل  توانند ینمو  اند فران رفته

صحرت کنند و اغلب دچار اشتراها  لفظهی و در مهوارد    

 .اند شد ان ه  باعت لکنت زب

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
34

 IR
S

T
 o

n 
M

on
da

y 
O

ct
ob

er
 1

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/article-1-2173-fa.html


 155 / ... ردزبانکُ یرستانیآموزان دب و دانش یراندب یدگاهاز د یآموزش به زبان فارس شناسی یبآس

 

بههرا  برطههرف نمههودن  شههوندگان مصهها رهپیشههنهاد 

 تهوان  یمی را توانش وفرهن ی، دانشی، ن رشی   ها بیآس

: فرهن ههی  ههها بیآسهه .1بههه دو بخههش تفکیههک کههرد؛  

ایران با تدریس زبان و ادبیها  کهرد  در    وپرور  آموز 

در  یدبسهتان  شیپه   هها  آمهوز  مدارس و رای ان کهردن  

 آنهها مناطق دوزبانه با توجه به وضعیت التصهاد  ضهعیف   

 وپههرور  آمههوز گههام مهمههی در رسههیدن بههه  توانههد یمهه

 ودانشههی، ن رشههی   ههها بیآسهه .2چنههدفرهن ی بههردارد. 

( الهف : این بخش که خود شامل دو لسمت اسهت:  یتوانش

هها کهه بیشهتر     ها  لرل از مدرسه: در نو  آموز  آموز 

 ةیتوصهههاسهههت  آمهههوزان دانهههشمربهههوط بهههه والهههدین 

در  هها  خهانواد  شوندگان مرنی بر ایهن اسهت کهه     مصا ره

بهه فرزندانشهان    یزبهان فارسه  فرایند آموز  و یهادگیر   

  مهادر زبهان  بهه   فرزندانشهان شتاب نورزند و ب ذارنهد تها   

 یدبسهتان  شیپه   هها  آمهوز  در  بعهدازآن مسلط شهوند و  

کننههد؛ بهها ایههن کههار  یزبههان فارسههشههرو  بههه یههادگیر  

و هه  در   رنهد یگ یفرامه را   مهادر زبهان  هه    آموزان دانش

چراکهه لرهل    شوند ینمدچار مشکل  یزبان فارسیادگیر  

کودکهان از طریهق اجتمها  و     یدبستان شیپ  ها آموز از 

و  انهد  شهد  آشهنا   ینسهر  صهور   به یزبان فارسبا  ها رسانه

( ب. کنند یمها  الزم دی ر را در این مراکز کسب  آموز 

:. این بخش بیشتر متوجه معلمهان،   ا مدرسهها   آموز 

؛ مراکههز اسههت معلهه  تیههتربو مراکههز  وپههرور  آمههوز 

آشههنایی بهها مسههائل   ههها دور بهها برگههزار   معلهه  تیههترب

وپههرور  بهها  چنههدفرهن ی و دوزبههان ی و مراکههز آمههوز  

 تواننهد  یمه خدمت بهه معلمهان    ضمن  ها آموز برگزار  

 رسالت خود را به نحو ا سنت ان ام دهند.

، یفرهن ه  شناسی یبآس درصدداین پژوهش که  نتایج

و ارائهه   یزبهان فارسه  آموز  به  یتوانش وشی دانشی، ن ر

آمهوز    .1: کهه  آن بهود نشهان داد   برا  غلره بر راهکارها

به  توجهی یبو زبان کرد آموزان دانشبه  یزبان فارسرف صِ

 ی، دانشی، ن رشهی  فرهنبرا  آنان مشکو    مادرزبان 

از:  انهد  عرهار   آنها ینتر مه که به همرا  داشته  یتوانش و

بی انه شدن با هویت فرهنگ بومی، درک سطحی مطالهب  

و اشتراها  لفظهی   آموزان دانشدرسی، ای اد اضطراب در 

 ,Fanaee)گیهر  بها تحقیقها      ایهن نتی هه   ؛)لکنت زبان(

2005) ،(gohari, 2009 ،)(Iraqi & Hatami, 2012) ،

(Sher Ali Pour & et al, 2013( ،)Sadeghi, 2010) ،

(Martin & Stuart, 2005)( ،Johnson, 2011( ،)Seman 

& et al, 2011 .وجهود ایهن مشهکو      .2( همخوانی دارد

مسههائل  نشههان از ناآشههنایی دبیههران ایههن شهرسههتان بههه 

رست دبیهران بها   چندفرهن ی و دوزبان ی و عدم برخورد د

 ,Azizi & et alایهن امهر بها پهژوهش )     ؛این مسائل است

همچنین ناآشنایی دبیران خهود   .3 .( همخوانی دارد2010

بههه مسههائل  معلهه  یههتتربمراکههز  تههوجهی یبهه بههه علههت

 ,Azizi & et al) ؛ این امهر بها پهژوهش   چندفرهن ی است

ه   معل  یتتربمراکز  توجهی یب .4. ( همخوانی دارد2010

  هها  مالفهه ایهران از   وپهرور   آمهوز  غفلت نظام  معلول

بهها  مههوردایههن  ؛اسههت و مسههائل دوزبههان ی چنههدفرهن ی

همسهو   (2007پرینسهلو ) و ( Sadeghi, 2010تحقیقها  ) 

 .است

این است کهه از ههر    وپرور  آموز امروز  مسدولیت 

فرد  پشتیرانی کند تا به درک عناصر فرهنگ خهود نائهل   

کشههور   ةادارکههه  دهههد یمههآیههد. تحقیقهها  نشههان   

 ةیوشه فرهنگ خاص و بهه   با اتکا  به التدار چندفرهن ی

. در شهرایط  شهود  یمه دشهوارتر   روز روزبهه  یکدموکرات یرغ

، امهر   درسهی متمرکهز   ةبرنامه غییهر در سهاخت   کنونی، ت

بنههابراین بههه و ههد  ملههی اسههت؛    یدنرسهه در  یههاتی

یهک نیهاز ضهرور  در     عنهوان  بهدرسی چندفرهن ی برنامة

آمیهز   تمسهالم  صور  به خواهد یمفرهن ی که جوامع چند

بها   د، امهر   یهاتی اسهت.   زندگی مشترکی را دنرهال کنه  

 وپهرور   آمهوز  بودن توجهه بهه    ریناپذ اجتنابعنایت به 

با تأمل در مرا ت مرهانی نظهر  و ارترهاط    چندفرهن ی و 

راهکارههها و  تههوان یمههایههن پههژوهش   ههها افتهههیبهها  آنههها

بهههرا   دی هههر  پیشهههنهادهایی کهههاربرد  و بنیهههاد  

بیهان  را  آنهها در نظهر گرفهت کهه در ادامهه      تیه وترب  یتعل

 : یکن یم

  آموزشی ما از پایه دچار مشکل اسهت   نظام که یزمانتا
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مشکو  فرهن ی، دانشهی،   توان ینمبا تغییرا  جزئی 

 ؛دوزبانهه را  هل کهرد    آمهوزان  دانشتوانشی  ن رشی و

را مستحک   وپرور  آموز   ها هیپابنابراین ابتدا باید 

کنی  و سهدس بهه دنرهال بهرهود جزئیها  باشهی . در       

چنهدفرهن ی  توصیه کرد که بها   توان یمبهترین  الت 

 ل  بهمتمرکز ایران بتوان  وپرور  آموز شدن نظام 

 داشت. تر  یدوارکنند امن ا   ذکرشد  ها  یبآس

  دریافت که  توان یمبا تأمل در مرا ت ت ربی پژوهش

 وفرهن هی، دانشهی، ن رشههی    ههها  یبآسه بسهیار  از  

دبیران  و معل  یتتربمراکز  توجهی یب، ناشی از یتوانش

 یعهال  آمهوز  ل چنهدفرهن ی و دوزبهان ی در   به مسائ

 ةرشهت  ، فقهدان تهوجهی  یباین   ها علتیکی از . است

از  اسهت  عهالی  آمهوز  فرهن ی در چنهد  وتربیت ی تعل

 تحصیلی ةرشتباید  ،یعدالت آموزشبرلرار   برا رو ینا

 یوا هد درسه   عنوان بهدر دانش ا  تأسیس و یا  دالل 

تهدریس   معل  یتتربو مراکز  یتیترب علوم  ها رشتهدر 

در آشنا شد  و  مسائل چندفرهن یشود که معلمان با 

این گفتهه   عمل کنند. تر ید سن برخورد با این مسائل 

 .است( همخوان Azizi & et al, 2010) ها  یافتهبا 

 آموزشی آن  در جوامع چندفرهن ی نظیر ایران که نظام

شایسهته اسهت کهه    ، شهود  یمه صور  متمرکهز ادار   به

زبهان  آمهوز    ازجملهه  آموز  مسهائل چنهدفرهن ی  

بهر  . جزئهی از رویکهرد آمهوز  عمهومی باشهد      ، مادر

کهه بهه    یآموزان دانش ،پژوهشاین ت ربی نتایج  اساس

  ههها مالفهههدر  بیننههد یمههزبههان غیرمههادر  آمههوز  

دچهار اخهتول در    یتوانشه  ودانشی، ن رشی فرهن ی، 

 & mehr Jo) ها  یافتهاین نتایج با  شوند یمیادگیر  

hadiyan, 1996 ،)(Fanaee, 2005)( ،Gohari, 2009 )

، ینهمچن. همخوانی دارد (Iraqi & Hatami, 2012) و

ه آمهوز   که ماید این است  پژوهشبخش نظر  این 

او  یذهنه  و یزبهان  ر و رشهد کموجب ارتقاتف  مادر زبان

ه که   آمهوز  زبهان  در موجهود  ها  یو از نارسائ شود یم

 کاههد؛  یمه  آیهد  یمه  بهه وجهود  ن عوامهل  یا یرتحت تأث

از عوامهل مهاثر در    یکی  مادرزبان   ریادگیبنابراین 

بر ؛ است زبان دوم  ریادگیان در کودکت یزان موفقیم

  کرد یا ادبزبان و  کتابن یتدو پیشنهاداین اساس، 

باعههت تقویههت  توانههد یمهه و تههدریس آن در مههدارس

موجرها    هها  زباناز  یکهر  شود و آنهایادگیر  زیانی 

 یذهنه  و رشهد  سازد می ر را فراه  یزبان د ساز  غنی

 .خواهد شدتر  گسترد او 

  والههدین  تههوجهی یبههکههه باعههت   هههایی یکاسههتاز

فرهن سهتان  »نرهود  شهد ،    مادرزبان از  آموزان دانش
فرهن ستانی که در آن بهه   است. «ایرانیان زبان و ادب

. در بدهردازد  رانیه ا  ها فرهنگ تمام ادب و زبان  فظ

 ادب و زبهان  فرهن ستان»موجود یعنی وجود  یتوضع

به  فظ فرهنگ ایرانیان کمکی نشد   فقط نه ،«یفارس

نفهاق و   باعهت دور ممکن است  چندان نهبلکه در آیند  

خهود   ةنوبه  بهایران شود که این  ها  یتلومتفرله بین 

بنهابراین   .شهود  یمه باعت از بهین رفهتن و هد  ملهی     

لومی در جامعه و هد  را در    ها فرهنگ یر کارگ به

 ,asgariyan). این گفته با نتهایج  کند یمجامه تقویت 

 .استهمسو  (2007

   مهادر یرغبه زبهان   ها دوزبانهبا توجه به اینکه آموز  

است این کودکان در طول دوران تحصیل خهود دچهار   

 هها   یاسهت س منظهور  ینبهد  شهوند  یمه افت تحصیلی 

  نهابرابر  ایهن ه دنرال جرهران  باید ب وپرورشی یآموزش

سهوئی بهرا      آثار پنهان، صور  بهباشد که آموزشی 

  بهرا  کردزبهان  آمهوزان  دانش به همرا  دارد. ها دوزبانه

در مدارس  رای م هول مد  دیبا یزبان فارس یادگیر 

تا این مهانع ارترهاطی    بدردازند یزبان فارس  ریادگی به

 یآمهوزان  دانشبرا   مقابل درو یادگیر  را بردارند، اما 

زبهان فارسهی    فقهط  نهفارسی است،  آنها  مادر زبانکه 

محدودیت ندارد بلکه باعت تسههیل فراینهد یهادگیر     

 کنهد  یمای اب  یعدالت آموزشسو  از یک .شود یمآنان 

بهه فکهر جرهران     ههر انسهان مسهدول و دردمنهد     که 

چهون والهدین   و از سهو  دی هر،   وضعیت موجود باشد 

کودکان دوزبانه در ایران بیشتر جهز  طرقها  ضهعیف    

  هها  آمهوز  کهه   شهود  یمه توصهیه   التصاد  هستند،
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کهه جهز  طرقها       ا دوزبانهه  مناطق در دبستانی یشپ

ایهن معنها بها     .باشهد   هان یراضعیف التصاد  هسهتند  

 ,Rasouli & hamidi، )(Asareh, 2008)  ها پژوهش

 ( همخوانی دارد.2012

  صور  گرفته در ایران مرنهی بهر ایهن     تحقیقا بیشتر

بایهد بهر کشهور     چنهدفرهن ی  وتربیهت  ی تعله است که 

 اک  باشد اما در مورد اینکه چ ونه باید بهه طرا هی،   

و اجهرا  برنامةدرسهی تکثرگهرا اهتمهام      یدهه  سازمان

 ,Amini) پهژوهش  ازجملهبورزی  تحقیقا  محدود  

سهدله از دالیهل   ا تماال  ایهن م  است؛ شد  ان ام( 2012

که است مرنی بر این چندفرهن یدرسی برنامة منتقدان

نهدارد  اجرایهی   و و رو  مشخم درسی را برنامةاین 

 در کردهها یرو انهوا   کهاربرد  وبیشتر   ها پژوهشاما با 

 چنهدفرهن ی  سیتهدر  و  ریادگ  یها تیفعالی طرا 

 آن اجراشدنبهتر  وشدن جزئیا   تر روشنبه  توان یم

 امیدوارتر شد.
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