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 آموزی در مناطق دوزبانه ی درسی زبان دوزبانگی و نقش زبان مادری در تعیین رویکرد برنامه
 

اقدم شمسی سماوی
1
 زبان انگلیسی دبیر.فارسی زبانارشد آموزش  آموخته کارشناسی دانش: 

 چکیده

و این موضوع برای مسؤالن آموزش و پرورش، حاوی پیام مهمی در زمینه تأکید بر تعلیم و  زبانگی در ایران به مناطق معدودی اختصاص ندارد چند

کنند زیرا سازماندهی  زبان در بدو ورود به مدرسه، زبان مادری خود را در برنامه فارسی پیدا نمی فارسی آموزان غیر دانش. تربیت ویژه افراد دوزبانه است

ای  رسمی درون مدرسه ارتباط غیر. آموز پیوند ندارد فارسی است که با تجارب قبلی دانش آموزان بر پایه زبان انشی درسی به د محتوا و انتقال برنامه

آموزان، ارتباط بر پایه انگیزه فردی را با دشواری مواجه  مادری دانش مدرسه و زبان این چنین گسستگی میان زبان . تواند به زبان مادری برقرار شود می

 .کند می

کردند، که کودکان دوزبانه نسبت  شد و محققان اظهار می ، دوزبانگی به عنوان یك مانع در پیشرفت تحصیلی کودکان تلقی می0691قبل از سالهای تا  

و غیرزبانی   تواند، رشد تواناییهای زبانی دهند که دوزبانگی دوران کودکی می های جدید، نشان می اما پژوهش.زبانه عملکرد ضعیفتری دارند به کودکان یك

بسیاری از محققان معتقدند که اگر کودکی دوزبان را با هم یاد بگیرد و در هر دو زبان به موازات هم پیش برود و متناسب با توانایی . را افزایش دهد

سازی زبان دیگر  نها به غنیدر چنین وضعیتی هریك از زبا. یابد شود، در هر دو زبان به تبحر نسبی دست می هایی که به او داده می ذهنی و آموزش

 7-9اما درکشور ما کودکان دوزبانه باید در سن . شود دست آمده در یك زبان طبق اصل انتقال و تعمیم به زبان دیگر منتقل می کمك کرده و مهارت به

ای زبانی توجه داشته و فرضیه آستانه توانش زبانی اما با توجه به پژوهشهایی که به میزان تواناییه. سالگی، زبان فارسی را به عنوان زبان دوم یاد بگیرند

های مناسب آموزشی و  زبانی برسند، که تحقق این امر، فرصت ی توانش دوم به سطح آستانه اند، کودکان دوزبانه باید در یادگیری زبان را پیشنهاد نموده

 .کند شرایط مطلوب یادگیری را طلب می

 دوزبانه مناطق.درسی برنامه.مادری زبان.دوزبانگی: کلمات کلیدی
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 مقدمه

آموزی  ردن وظایف آموزش و پرورش، زباندهد و مربیان هنگام شم آموزان را بخود اختصاص می درسی دانش ی امروزه آموزش زبان بخش مهمی از برنامه

در مناطقی که افتراق زبانی با سایر مناطق کشور وجود دارد و زبان فارسی بعنوان زبان دوم آموزش داده . دهند را در سرلوحه این وظایف قرار می

امر موجب شکست تحصیلی و بروز مشکالت  زبانه تحصیلی مشکالت بیشتری دارند که این شود، کودکان در وفق دادن خود با نظام آموزشی تك می

بنابراین دوزبانگی یکی از مسایل خطیر نظام . یابد تحصیل آنها نیز افزایش می های مکرر، احتمال ترك عاطفی و روانی در کودکان شده و در پی مردودی

زبانه، بویژه در سالهای   رسمی کودکان دو در آموزش ای را زبانه است و کثرت گویشهای متنوع در کشور ما نیز، معضالت عدیده آموزشی کشورهای چند

دو دیدگاه عمده در جهت رویارویی با این مشکل مطرح است که بعلت تداخل متغیرهای دیگر نظیر مسایل اجتماعی، . آورد نخست آموزش، فراهم می

مادری، بویژه در سالهای نخست  دیدگاه اول، استفاده از زبان از. با مشکل مذکور، هنوز رویکرد مشخصی در این رابطه وجود ندارد... فرهنگی، سیاسی و 

استفاده از زبان مادری در نظام آموزش  باشد لذا هیچ توجیهی برای عدم آموزش نه تنها حق مسلم هر کودك است، بلکه شرط الزم برای آموزش می

دیدگاه دوم، با در . باشد کری سازمان یونسکو نیز موافق با این نظر میگیری ف قبول نیست و در چند دهه اخیر جبهه پرورش کودکان در این رویکرد قابل

ی  آموزان دوزبانه و ارائه ی دانش های آموزشی جبرانی ویژه زبانه، استفاده از برنامه نظر گرفتن مسایل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورهای چند

 .است دبستانی در سطح وسیع را پیشنهاد نموده آموزشهای پیش

 یت و ضرورت مسئلهاهم

« دفتر بین المللی آموزش و پرورش»میالدی،  0696در سال . اهمیت آموزش ابتدائی کودکان به زبان مادری آنان موضوع تحقیقات بسیاری بوده است

مادری، به  بانی غیر از زباناولین کنفرانس علمی در مورد آموزش و پرورش دوزبانه در لوگزامبورگ را ترتیب داد که نتایج آن نشان داد که آموزش به ز

مادری و همچنین بر حق کودك برای  یونسکو نیز بارها بر نیاز به ارتفاء آموزش به زبان. رساند رشد ذهنی و حتی رشد شخصیت کودك آسیب می

داند که  می و کسی را باسوادباشد که سازمان علمی و فرهنگی یونسک مادری تا حدی می اهمیت زبان. برخورداری از آموزش دوزبانه تأکید کرده است

کشورمان که میراث مشترك همه مردم ایران ازهر قوم و نژادی به شمار  مادری خودش بنویسد و بخواند و حتی در قانون اساسی قادر باشد به زبان

وتدریس ادبیات آنها در کنار زبان  های گروهی در مطبوعات و رسانه( مادری و ملی)محلی و قومی به صراحت، استفاده از زبانهای 01رود، در اصل  می

از نظر روانشناسی، آموزش به . و جایگاه زبان مادری دارد در مدارس آزاد اعالم شده است که همگی داللت بر اهمیت( به عنوان زبان مشترك)فارسی

تر کودك در محیط اجتماعی خود  از نظر اجتماعی سبب جذب راحت. کند آموزان را تأمین می زبان مادری، درك بهتر مطالب و پیشرفت شناختی دانش

استفاده از  گسستگی عاطفی ناشی از عدم آموزان، آنها را از از نظر عاطفی، استفاده از زبان مادری در آموزش دانش. شود و ارتباط با گذشته فرهنگی می

 . شود ای می مدرسه مادری باز داشته، سبب باال رفتن کمیت و کیفیت ارتباطات درون زبان

 بیان مسئله 

سیاست گانگی زبانی و مسایل ناشی از آن در ابعاد شناختی، عاطفی، اجتماعی و فرهنگی روبروست ولی  نظام آموزش و پرورش ما بطور ملموس با چند

شوند، در  زبان تلقی می آموزان کشور، فارسی ی دانش ی زبان فارسی، بعنوان زبان رسمی آموزش، استوار است و همه زبانی نظام آموزشی ایران بر پایه

اندازه نیست، با ی کودکان در سنین شش یا هفت سالگی وضعیت زبانی یکسانی نداشته و تسلط آنان به زبان فارسی به یك  صورتی که در کشور ما همه

ناپذیر است، زیرا زبان، یعنی ابزار و شرط اصلی آموزش  این شرایط و روند عملی آن، وجود اختالالت آموزشی  بواسطه وضعیتهای  زبانی متفاوت اجتناب

فارسی  آموزان غیر انی اکثر دانشدر اینجا به سدی بدل شده است، که خود بعنوان مانع آموزش و انتقال اطالعات عمل کرده و بروز مشکالت عاطفی و رو

شوند و چون ناچارند بدون تسلط بر ابعاد  فارسی، وارد  دبستان می معموالً کودکان دوزبانه بدون کمترین آشنایی قبلی با زبان. شود زبان را باعث می

لذا در سالهای اول ورود به مدرسه، با . سبی ندارندشفاهی زبان فارسی، ابعاد نوشتاری یعنی خواندن و نوشتن آنرا بیاموزند، در دبستان، عملکرد منا

 .شوند دلیل نداشتن تسلط کافی به زبان آموزش، در فهم دروس دیگر نیز با مشکالتی مواجه می های بعد نیز، به مشکالت زیادی روبرو شده و در طی سال

 تعریف دوزبانگی

دوزبانگی . باشد شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت می شناسان، روان مورد توجه جامعهای دارد و  رشته ای است جهانی که ماهیتی میان دوزبانگی پدیده

کند  از دو یا چند زبان استفاده می( با توجه به موقعیتهای خاص)عبارتست از موقعیتی که در آن شخص برای برقراری ارتباط با دیگران بطور متناوب 

داند که بتواند  رایش، کسی را دوزبانه می واین. طور مساوی مسلط باشد دانند که به هر دوزبان به نه میهارتمن و استورك، فردی را دوزبا(. 0771زندی، )

داند ولی از نظر او الزاماً این تسلط کامل و بومی  هاکت هم تسلط بر دو زبان را برای دوزبانگی الزم می. دو زبان را به تناوب و به جای یکدیگر به کارگیرد

  زبان  یك  به  شخص  آن دو زبان داشته باشد یعنی وقتی  تولید و درك  زبانه باید ابزاری برای تبدیل، به نظر ماگنامارا فرد دو(. 0791مدرسی، )نیست 
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او . باشد  قلمست  باید تا حدی  تولید و درك  نظام  ، از نظر وی ترتیب  این  به. کند  دیگر درك  زبان  می گوید بتواند گفته طرف مقابل صحبت را به  سخن

  کنترل  ، تحت درك  کند اما در  استفاده  از آن  وقت  بگیرد چه  تواند تصمیم می  که  طوری  ؛ به  است  کنترل  فرد قابل  ابزار برای  در تولید، این  که  معتقد است

 (. 0610،  رومین)کند  می  ها را درك شنود، آن را می  گوینده  صدای  که  هنگامی  ناخواه  فرد خواه  ؛ یعنی فرد نیست

 :بندی شده است دوزبانگی بر اساس معیارهای زیر طبقه( 0771زندی، )آموزی  در کتاب زبان

اگر شخص دوزبانه، از طریقی غیر از آموزش، دوزبانه شود، . کنند بر اساس این معیار، دوزبانگی را به طبیعی و غیرطبیعی تقسیم می: نوع یادگیری (0

اما اگر شخص، زبانی . دهد که دو یا چند زبان و گویش در آنها رایج است این امر در جوامعی رخ می. نامیم می 0انگی طبیعیچنین حالتی را دوزب

این حالت برخالف . نامیم می 9های آموزشی یاد بگیرد، این حالت را دوزبانگی غیرطبیعی یا مصنوعی غیر از زبان مادری خود را از طریق برنامه

بدیهی است که دوزبانگی طبیعی از دوزبانگی مصنوعی، به دوزبانگی . گیرد ارادی است، چرا که یادگیری زبان آگاهانه انجام می دوزبانگی طبیعی،

ها و  این امر بدین دلیل است که در دوزبانگی غیرطبیعی با وجود حتی بهترین برنامه. نزدیکتر است( تسلط به دو زبان در ابعاد گوناگون ) کامل 

آموز فراهم کرد که از هر لحاظ شبیه موقعیت شخص در محیط طبیعی آن زبان  توان موقعیتی را برای زبان آموزشی، به هیچ وجه نمی های رسانه

 .باشد

 در دوزبانگی همپایه، شخص بر هر دو زبان،: شود تقسیم می  و ناهمپایه 7بر اساس این معیار، دوزبانگی به دو نوع همپایه: میزان تسلط بر دو زبان (9

داند، تنها بر یکی از آنها تسلط  در تمام ابعادش، تسلطی تقریباً یکسان دارد، در حالی که در دوزبانگی ناهمپایه، شخص، اگر چه هر دو زبان را می

این دو نظام در دوزبانگی همپایه، شخص برای زبان مادری و زبان دوم، نظامی از عناصر و قواعد کامل در ذهن دارد بطوری که معموالً . کامل دارد

نماید و شخص، زبان دوم را  کنند اما در دوزبانگی ناهمپایه، الگوهای زبان مادری همواره در هنگام استفاده از زبان دوم بروز می در هم تداخل نمی

 .کند ای از زبان مادری خود صحبت می با لهجه

گاه شخص به سبب ازدواج با فردی که دارای .کند یا خیابانی بروز میای و  های خانگی، مدرسه اساس، دوزبانگی بصورت براین: نقش اجتماعی زبان (7

گاهی . کند، بنابراین، وی دارای ویژگی دوزبانگی خانگی است های دیگر به زبان اول تکلم می زبان دیگری است، در خانه به زبان دوم و در محیط

دوزبانگی خیابانی نیز . رسه و برای آموزش و یادگیری استفاده کندای باشد و فرد از زبان دوم فقط در مد ممکن است دوزبانگی شخص، مدرسه

 .کند دهد که زبان دوم، فقط در کوچه و بازار و خارج از منزل کاربرد دارد و شخص در میان خانواده از آن استفاده نمی هنگامی رخ می

ی شفاهی زبان دوم مسلط  اگر شخص فقط به گونه: گردد ر میبر اساس این معیار، دوزبانگی بصورت شفاهی، کتبی و کامل پدیدا: های زبان گونه ( 

ی مکتوب زبان دوم سود ببرد،  بالعکس، اگر فردی از گونه. کند باشد و تنها از دو مهارت گفتن و شنیدن استفاده کند، دوزبانگی شفاهی بروز می

مسلط باشد و از هر چهار مهارت در هر دو زبان استفاده  ی شفاهی و کتبی زبان دوم شخصی را که به هر دو گونه. دهد دوزبانگی کتبی رخ می

 ( 0771زندی، . )نامند ی کامل می کند، دوزبانه

 زبانه شدن عوامل دو

شوند که  های مختلف نظیر مهاجرت به سرزمین دیگر دوزبانه می افراد با شیوه. دانست  فرهنگی -اجتماعی  زاییده عوامل  توان را می  شدن  دوزبانه  عوامل

  در کشوری. رسمی است  زبان عامل دیگر دوزبانه شدن، . شوند می  آموزند و دوزبانه جامعه جدید را نیزمی  ناچار زبان  مادری، به  زبان  حفظ  آنها معموالً ضمن

،  است  تری بیش  یا نفوذ فرهنگی  فرهنگی  نهپیشی  تر و دارای بیش  آن  شمار گویشوران  را که  ، زبانی حاکم  گذاران  وجود دارد، سیاست  زبانی  چند گروه  که

کنند؛ و گاه به دالیل استعماری است؛ مثالً در کشور هند  می  استفاده  و سیاسی  و امور رسمی  و پرورش  در آموزش  زبان  دهند و از آن قرار می  رسمی زبان

دیگر ـ   علمی  در محافل  و چه  عالی  و آموزش  و پرورش  در آموزش  ـ چه  انگلیسی  زبان  بریتانیا هنوز هم  ساله امپراتوری  صدوپنجاه  حاکمیت  دلیل  به

،  ترکیه  با کشورهای  که  زبان و عرب  زبان ترك  مناطق  ، مردم مشترك نیز از جمله عوامل دیگر است؛ مثالً در کشور ما ایران  مرزهای. دارد  نفوذ زیادی

ـ فارسی را   یا ترکی  ـ فارسی  عربی  هر دوزبان  ، اغلب یادشده  کشورهای  با مردم  نزدیك  مرزند، براثر تماس هم  شوروی  آذربایجان  یا جمهوری  عراق

  ییو اروپا  ـ امریکایی آسیایی مختلف   های از ملیت  که  باوجود این  عنوان مثال اسرائیل، به. هم عامل دیگر است(  ناسیونالیسم) گرایی   ملیت. برند کارمی به

  تاریخی  پیشینه  دارای  را که  عبری  گرفتند زبان  ، تصمیم جهان  خود به  شناساندن  ، برای شدن  و مستقل  فلسطین  سرزمین  از غصب  هستند، پس

 ( 071،  کیوانی. )کار گیرند  خود به  گروهی  ملی  در کنار زبان  مشترك و زبان  رسمی زبان  عنوان  ، به هاست آن  درمیان  مشترکی

 مروری بر تحقیقات

                                                           

3. natural bilingualism 
4. artificial bilingualism 
5. coordinate bilingualism 
6. compound bilingualism 
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پردازیم که دسته اول، بر مسایل و مشکالت کودکان مناطق دوزبانه کشور داللت دارد و دسته دوم با  در این بخش به بررسی دو دسته از تحقیقات می

هایی مبنی بر ضعف  وزبانه،گزارشآموزان مناطق د در تحقیقات انجام شده بر روی دانش. های دوزبانه شدن و شرایط رسیدن به آن مرتبط است مزیت

ها اشاره  ای ازنتایج این پژوهش در اینجا به پاره. شود های آموزشی یافت می های برنامه عملکردهای تحصیلی، مسایل فرهنگی و اجتماعی و کاستی

 .شود می

 ها و مشکالت درمناطق دوزبانه ضعف -الف

 ضعف عملکرد تحصیلی -0

مانند بیست تحقیق انجام )دانند  زبانه می زبان یك آموزان فارسی آموزان مناطق دوزبانه را کمتر از دانش یلی دانشتحص هایی که به نوعی پیشرفت پژوهش

به افت تحصیلی چشمگیر مخصوصاً در دروس مربوط ( 0771های مختلف کشور در سال وپرورش در استان شده در شورای تحقیقات ادارات کل آموزش

ارشد  کارشناسی  نامه ، در پایان(0779)زبانه بویژه در مناطق روستایی اشاره دارند که بهرام فتاحی  آمار مردودین مناطق دو فارسی و باال بودن به ادبیات

  مرهداری را بین ن معنی  اختالف« و امالء   فارسی  در دروس  و دوزبانه  زبانه  پسر یك  آموزان دانش  تحصیلی  پیشرفت  و مقایسه  بررسی« خود با عنوان 

  آموزان به نظر وی، دانش. یابد ها می و دوزبانه  ها زبانه یك  دربین  ابتدایی  اول  در پایه  امال و فارسی  و دو درس  سوم  امال در پایه  در درس  آموزان دانش

( 0770)حسینی . قرار دارند  تری پایین  در سطح  زبانه، یك  های آزمودنی  به  نسبت  و سوم  اول  های و امال در پایه  فارسی  دروس  در یادگیری  مناطق دوزبانه

تحصیلی کودکانی که زبان مادری آنها زبان فارسی  تحصیلی در تبریز به این نتیجه دست یافت که یکی از علل افت در بررسی علل و عوامل افت

مادری با دیگران ارتباط برقرار ساخته و نیازهایش را برآورده  نسال در محیط خانواده و در خارج از آن، به زبا 9باشد، این است که کودك به مدت  نمی

شود که کامالً نسبت به آن  رو می به جای زبان مأنوس مادری با زبان ناآشنای فارسی رو گذارد، به کند و بعد از این مدت که به کالس درس پا می می

آموز کشش تفهیم آن را ندارد باشد که به تبع  خوبی منتقل نشده و دانش طالب بهباشد و در چنین وضعیتی در اولین مراحل تحصیل م بیگانه و غریب می

تحصیلی  ، علل افت(0770)بر اساس پژوهش نوریه و همکاران . شود آن احتمال دستیابی به اهداف آموزشی تقلیل یافته و افت تحصیلی حاصل می

پایین بودن سطح فرهنگ و سواد  -9تفاهم  و آموزان به زبان فارسی و اشکال در تفهیم آشنا نبودن دانش -0:باشد آموزان دوزبانه به شرح زیر می دانش

فارسی و عدم توجه به دروس ادبیات  ضعف جایگاه زبان - های فارسی رادیو و تلویزیون  های روستایی از برنامه عدم امکان استفاده خانواده -7خانواده 

 . دبستانی السهای الزامی پیشنگذراندن ک -1فارسی چه در شهر، چه در روستا 

آموزان پایه اول مناطق  تحصیلی دانش دبستانی تأثیر مثبتی بر پیشرفت ماهه پیش دهد که آموزشهای یك نشان می( 0777)بری  های پژوهش سنگ یافته

که   در تحقیقی(  077)  رجو و هادیانعلی مه.گردد آموزان با مدرسه و کاهش گویش محلی در جریان آموزش می دوزبانه دارد و باعث انس بیشتر دانش

انجام « اهواز  در شهرستان  ابتدایی  سوم  پسر سال  زبانه  و یك  دوزبانه  آموزان دانش  تحصیلی پیشرفت»  با عنوان  خوزستان  استان  تحقیقات  شورای  برای

بیشتر   دو گروه،  ی آزمون در نمره  بوده و تفاوت  دوزبانه  آموزان تر از دانشبیش  زبانه یك  آموزان دانش  تحصیلی اند، به این نتیجه رسیدند که پیشرفت داده

  های در سال  فارسی  زبان  نکردن  ؛ آنها به این نتیجه نیز دست یافتند که درك شهر و روستا نیز زیادتر است  است که در حاشیه  فارسی ادبیات  در درس

آخر   های سال  به  آموزان این دانش  هرچه  شود ولی می  آموزان در دانش  بینی  و خودکم  حقارت  و بروز احساس  لیتحصی  موفقیت  عدم  باعث  تحصیل،  ی اولیه

  در پژوهشی( 0771)و هوسپیان ( 0771)خوشرو  وحید . یابد می  کاهش  در آنان  فارسی  زبان  فهم  های فوق و مشکل شوند، ضعف می  نزدیك  دوره ابتدایی

  اند که  رسیده  نتیجه  این  به«  شهرتهران  ابتدایی  و پنجم  دوم  های پایه  ی  و دوزبانه  زبانه  یك  آموزان دانش  شناختی  معنی  های مقایسه توانایی«  با عنوان 

  در سطح  ی فارسی زبانه   یك  کودکان  به  نسبت،  تحصیلی  و عملکردهای  فارسی  در زبان  شناختی  معنی  های توانایی  لحاظ  به  ـ فارسی ارمنی  دوزبانه  کودکان

 .هستند  تری پایین

 -طوری که توجه اسکوتناب هایی مبنی بر ضعف عملکرد تحصیلی کودکان دوزبانه وجود دارد به نه تنها در کشورما، بلکه در سراسر دنیا، گزارش

کنند ولی در پاسخگویی به سؤاالت  خوبی صحبت و بازی می ان خود بهبه این موضوع جلب شد که کودکان مهاجر، در کالس با دوست( 0610)کانگاس

شوند مواد درسی را  ها مجبور می خاطر این است که آن زبانه در مواد درسی به آموزان دو موفقیت دانش کومینز معتقد است که عدم. درسی موفق نیستند

. اند عبارت دیگر هنوز به مهارتی که بتوانند سخن بگویند، نرسیده به. اند زبان دست نیافته گو کنند که هنوز به آستانه دوم توانش آن به زبانی مطالعه و باز

های قومی، زبانی و فرهنگی مختلف که به زبانی غیر از زبان اکثریت تکلم  در بسیاری موارد، کودکان متعلق به اقلیت( 0719)به گفته امیلیا نرسیسیانس

مانده ذهنی و  های سنجش هوش امتیاز پایینی کسب کرده و برچسب کودك عقب غالب هستند، در آزمون غیرهای  کنند و یا وابسته به فرهنگ می

های حاکم با زبان و فرهنگ غالب درجامعه هستند و با پیشینه  های سنجش هوش با مالك ارزش ها زده شده است، زیرا اغلب آزمون هوش به آن کم

 .اند شدهها طراحی ن فرهنگی، زیستی و زبانی اقلیت

 مسایل زبانی -9
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به این نتیجه رسید که « زبانان در یادگیری و کاربرد زبان فارسی  تحلیل خطاهای واژگانی لك«  خود با عنوان  نامه  در پایان( 0711)علی ستاری  مراد

آموزان در  مشکل دیگر این دانش. آشکار استفارسی، در تلفظ آنان  آموزان پایه اول و دوم به هنگام صحبت کردن به زبان تداخل زیاد زبان مادری دانش

بررسی خطاهای زبانی »خود با عنوان   نامه در پایان( 0711)محمود اسماعیلی .. های مشابه کلمات بجای یکدیگر است حوزه معنایی، بکارگیری مصداق

های ساختواژی، نحوی،  فارسی، در مقوله در نوشتن به زبانآموزان  است که تداخل زبان مادری دانش یافته در« آموزان مازندرانی زبان در نوشتار فارسی

در   اوّل  ی پایه  کودکان  آموزی زبان  و مشکالت  مسایل  بررسی» با عنوان ( 0719)درپژوهشی که توسط فریده عصاره . واژگانی و معنایی مشهود است

غیرزبانی مانند  و نوشتاری کودکان و نیز مشکالت  خوانداری  ، گفتاری و شنیداری،  زبانی از قبیل درکی  در دو مقوله مشکالت»  دوزبانه  مناطق

  پایه  آموزان دانش: است زبانی این کودکان اشاره شده  ای از مشکالت ، انجام شده است، به پاره و محلی  بومی  فرهنگی، - اجتماعی  و مشکالت  آموزشی برنامه

  مرتبط  درسی  ی  قرار گرفته و با برنامه  آموزش  در چرخه  خوبی توانند به نمی  هستند و  دچار مشکل  فارسی  یشفاه  زبان  در درك  دوزبانه  در مناطق  اوّل

در   خاطر آموزگاران  این  به. یابد می  بعد کاهش  های در ماه  دارد ولی  بیشتری  شدت  مهر وآبان  یعنی  تحصیلی  سال  شروع  در دو ماه  مشکالت  این. گردند

  درك  پایین بودن سطح  دلیل آموزان به همچنین این دانش. کنند  استفاده  بیشتری  میزان  به  درس  تفهیم  برای  محلی  مجبورند از گویش  دو ماه  ینا

  خوبی  را به   ی درسی با برنامه  و یا مرتبط  معمولی  های دهند و گفته نمی  از خود نشان  ها، بازخورد مناسبی ها و دستورالعمل در برابر سؤال  فارسی،  زبان

،  زدگی بهت  که  طوری  دهند به می  ها از خود نشان سؤال  به  پاسخگویی  برای  بازخوردهای نامناسبی  آموزان ، دانش های مهروآبان در ماه. شوند نمی  متوجه

  بعد این وضعیت  به  از آذرماه  شود، ولی می  دیده  آنان  بازخوردهای  در میان دیگر  آموزان دانش  های و تکرار پاسخ  نامربوط  های پاسخ  ، ارائه ، سکوت گریه

  منظور خود بسنده  رساندن  ها برای ها و جمله تعداد کلمه  خود به حداقل  های توضیح  ها در ارائه آن  رفته،  هم روی. کند پیدا می  تری صورت متعادل

  به  ترجمه  مجبور به  معلّم  مواقع،  که در بسیاری  است  مربوط  معنا در فرایند خواندن  و حصول  و فهم  درك  کمی  به  خوانداری  از مشکالت  ای پاره. کنند می

  های لهها در جم ء بسیار مشهود بوده و معموالً تعداد کلمه شی  و یا یك  موضوع  ، یك واژه  یك  درباره  هایی جمله  در نوشتن  توانی کم. شود می  محلی  زبان

 . محدود است  آنان

 فرهنگی و برنامه آموزشی -مسایل اجتماعی

  مشکالت  آن،  جذابیت  عدم  کودکان، و بومی   ذهنی  های با ویژگی  درسی  کتاب  بودن نامتناسب  از قبیل  انجام یافته مشکالتی  پژوهش  های با توجه به یافته

  آموزشی کمك  و یا محتواهای  نیداریش - دیداری  و نبود وسایل  آموزشی  فضای  بودن نامناسب   از قبیل  آموزشی  تجهیزات  کمبود امکانات و  به  مربوط

  پدیدآورنده  مهم  از عوامل  دوزبانه  مناطق  از کودکان  بسیاری  برای  دبستان ساله پیش یك  دوره  فقدان  آموزی و زبان  برنامه  آموزش  به  منظور کمك به

 .  است  آموزی زبان  مشکالت

   دوزبانگی  های  برتری  -ب

  و دو فرهنگ  به دو گروه  دراختیار دارد، بنابراین  دو ابزار ذهنی  فرد دوزبانه  و از آنجا که  است  با دیگران  وسیله ارتباط  و یك  ذهنی  لیتابزار فعا  یك  زبان

  زبان  یك  دانستن.  است  زبانی  گروه  در آن  عضویت  نشانه  هر زبان  دانستن  معتقدند که  شناسان زیرا زبان. برقرار کند  ها ارتباط تواند با آن دارد و می  تعلق

  فرد دوزبانه  شناخت. است  خویش  از فرهنگ  متفاوت  با فرهنگی  آشنایی  برای  ای وسیله  دهد، بلکه دیگر را می  در گروه  عضویت  فرد امکان  تنها به  دیگر نه

  که  در مواردی  ویژه  به. دهد قرار می  باالتری  در موقعیت  زبانه  افراد یك  به  و را نسبتشود و ا می  محسوب  ای ویژه  امتیاز اجتماعی  و دو فرهنگ،  از دو زبان

  های اجتماعی ها را در موقعیت از زبان  معموالً هریك  افراد دوزبانه(. 0791،  مدرسی)برخوردار باشد   باالیی  و سیاسی  ، علمی از اعتبار اجتماعی  زبان  آن

،  تر مانند سخنرانی رسمی  و درموقعیت  گو با افراد غیرآذربایجانی و  در گفت  ـ فارسی  آذربایجانی  ی فرد دوزبانه  ، یك مثال  عنوان  به. گیرند میکار   به  متفاوتی

  صحبت  آذری  زبان  به تر نظیر خانواده، دوستی و همسایگی اجتماعی غیررسمی  های کند و درموقعیت می  استفاده  ، از فارسی دولتی  ، مکاتبات آموزش

 .  برخوردار است  باالتری  از امتیاز اجتماعی  آذربایجانی  زبانه  یك  به  نسبت  فردی  چنین. کند می

های افرادی مانند  گزارش پژوهش.های شناختی، ذهنی و زبانی فرد دوزبانه گزارش شده است ها، تأثیر مثبت دوزبانگی بر توانایی دربسیاری از پژوهش

های هوشی  ها در آزمون نشان داد که دوزبانه( 0776امینی،  پور)و (  061)و هاکوتا و دیاز ( 0770به نقل از براهنی، 0679تیلور )و لمبرت  پیل

ی مفهوم از گیر ی شکل نیز به این نتیجه رسیدند که کودکان دوزبانه در زمینه( 0616رومین، )نلسون و لیتکه . ها هستند زبانه تر از یك غیرکالمی، موفق

زبانه  در تحقیق خود بر روی سه گروه کودك دوزبانه همتراز و دوزبانه ناقص و یك( 0611بیالیستوك، )بیالیستوك و میامدر، . ترند ها موفق یك زبانه

کودکانی که : نتیجه دست یافتنیز به این ( 0617)گارسیا . کالمی بر دو گروه دیگر برتری دارند دریافتند که کودکان دوزبانه همتراز در حل مسایل غیر

این   به( 0616رومین  0676)ماگیسته . زبانه از برتری زبانی و شناختی برخوردارند یابند، نسبت به کودکان یك در محیط حمایت شده دوزبانه رشد می

به این نتیجه رسید ( 0770نقل از براهنی،  به 0679تیلور، )موریسون . ها بیشتر است زبانه ها از یك زبانه العمل چند نتیجه دست یافت که سرعت عکس

کامینز . کند پذیری فکری آنها کمك می استفادة متناوب از دوزبان به رشد انعطاف. کنند به هر دو زبان فکر می  که افراد دوزبانه هنگام حل مسئله
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کنند اسکات  یری ذهن و خالقیت فکری قلمداد میپذ دوزبانگی را عاملی برای انعطاف( 0661، نقل از رومین 0677)و اسکات ( 0611گروسجین، )

نتایج گارینگر . ها برتری دارند زبانه دریافت که کودکان دوزبانه در انجام تکالیفی که به تفکر نیاز دارد، نسبت به یك( 0616، نقل از رومین 0677)

ها را  ها جمله در تحقیق خود نشان داد که دوزبانه( 0611. ینگروسج)سوان . شود نیز بیانگر این است که دوزبانگی موجب رشد تفکر خالق می(  067)

واین رایش، سرهنگیان، )به نظر اسپرل . ها یافتند زبانه تر از یك ها را در مهارت شنیداری قوی دوزبانه( 0669. کامینز )آلبرت و اوبلر . کنند بهتر تحلیل می

های مختلف به کودك  قابلیت بیان اندیشه به زبان( 0699)م دارند و به زعم ویگوتسکی افراد دوزبانه استعداد بیشتری برای آموزش زبان سو( 0717

، افراد دوزبانه دانشی بیشتر از دانش زبانی (0776)حسینی  در باره فضایل دوزبانگی به نظر صیاء. دهد زبانه می دوزبانه قابلیتی فراتر از یك کودك تك

گیرند که این  های معنادار بسیاری را در زمان برقراری ارتباط بکار می گردانی در دو زبان نشانه ا به هنگام رمزه ها در ذهن خود دارند، زیرا آن زبانه یك

بینی وسیعتری برخوردارند و این افراد با دو نوع متفاوت از  معتقد است، افراد دوزبانه از جهان( 9111)لی وی . ها در هیچ یك از آن دو زبان نیست نشانه

 .رسم زندگی آشنایند  و اورها و راه ها، ب ارزش

ی شناختی و خالقیت فکری فرد  آید این است که دوزبانگی در صورتی دارای پیامد مثبت بوده و رشد و توسعه آنچه از نتایج تحقیقات فوق به دست می

، به نقل از  061)چنانچه کامینز . دو زبان فراهم باشدهایی رسیده باشد و شرایط آموزشی برای هر  را به دنبال دارد، که او در هر دو زبان به توانمندی

به نظر . داند که تسلط بر هر دو زبان به آستانة توانش زبانی رسیده باشد ، به شرطی دوزبانگی را موجب توانمندی ذهنی و شناختی می(0770پور، نیلی

شود و  ری نیز برای هر دو زبان فراهم باشد، دوزبانگی برابر حاصل میچنانچه دوزبانگی در دورة کودکی انجام گیرد و شرایط یادگی( 0770)پور  نیلی

 . رسد ساختی زبان می ساختی و ژرف های رو کودك به توانایی

 نظام آموزشی و پیامدهای شناختی وعاطفی دوزبانگی 

ی مؤثر در فرایند آموزش و پرورش است که  یلهزبان تنها وس. دهد های هر ارتباط را زبان تشکیل می آموزش و پرورش فرایندی ارتباطی است و پایه 

ی تربیت انسان، در بطن ارتباطات خانوادگی تحقق  عنوان نخستین مرحله آموزش و پرورش خانوادگی به. گیرد بدون آن، آموزش و پرورش صورت نمی

شناختی متنوع بوده و غنای واژگانی و  بعد جامعه زبانی که از. گیرد اجتماعی خود، زبان خاص خود را فرا می -کودك در محیط خانوادگی. پذیرد می

ورود کودك به مدرسه یك حادثه است چرا که مدرسه از لحاظ شکل و . دستوری آنها به ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی محیط رشد کودك بستگی دارد

تر  آموز تفاوت زیاد داشته باشد، ابعاد این حادثه گسترده شحال اگر زبان مدرسه نیز از زبان دان. محتوا متفاوت از خانواده و محیط پیرامونی کودك است

« عملی»ی ابتدایی، زبان برای کودك از یك ارزش صرفاً  هنگام ورود به مدرسه. آموزان بیشتر خواهد بود و آثار منفی آن در زندگی تحصیلی دانش

کند و اگر الزم باشد برای ارتباط با دوستان و جذب کردن همبازیهایش،  تواند از زبان خود استفاده دهد تا زمانی که می او ترجیح می. برخوردار است

پاسخ این رفتار برقراری . شدن با همبازیهایش است  بنابراین، انگیزه کودك در استفاده از زبان، ایجاد ارتباط و یکپارچه. کار برد زبان مادری خود را به

ای باشد، در این صورت این انگیزه یا رفتار با مشکل مواجه  ستیزه( زمینه ارتباطی)این میدان ی مستقیم با میدان ارتباطی کودك است که اگر  رابطه

 .شود آموزان می شده و سبب بروز مشکالت ارتباطی و به دنبال آن ایجاد مانع در پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی و عاطفی دانش

 

 آموزی در مناطق دوزبانه ی زبان اهداف برنامه

رسمی، باید آموزشهایی را در زمینه مفاهیم پایه و نیز نوع و کیفیت روابط در محیط مدرسه جهت جبران تفاوتهای  بانه قبل از شروع آموزشز کودکان دو

به زبان زبانه از معلمانی استفاده کرد که هم  توان در نظام آموزشی مناطق دو به منظور نیل به این اهداف می. رسمی، دریافت دارند زبانی خود با زبان

توان  زبانه، می و نظر در نحوه تدریس مطالب درسی به کودکان د همچنین با تجدید. مادری کودکان و هم به زبان رسمی کشور تسلط کامل داشته باشند

 .در جهت تسهیل آموزش و کاهش مشکالت آنها گامی اساسی برداشت

باشد، اینست  شفاهی زبان فارسی معیار به کودکانی که زبان مادری آنها فارسی نمیهای  هدف کلی از آموزش دادن مهارت(  0719) زندی  نظر دکتر به

اهداف ویژه آموزش زبان فارسی به کودکان مناطق . های آموزش ابتدایی را کسب کنند که عالوه بر رفع نیازهای فردی، توانایی مشارکت فعالتر در برنامه

 :دوزبانه نیز به شرح زیر است

ایجاد آمادگی در ( 7فارسی  ایجاد مهارت نسبی در مکالمه به زبان( 9های متنوع  ها و جمله فارسی از لحاظ تولید و درك کلمه آموزش زبان شفاهی (0

 (.نویسی و انشاء الزم هستند  های دوره ابتدائی مثل جمله که در درس) فارسی  آموزان برای تفکر و حل مسئله به کمك زبان زبان

 :باشند شناختی به شرح زیر می شناختی و جامعه شناختی، روان ه سه مالك زبانسایر اهداف نیز با توجه ب
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 شناختی های زبان مالك( الف

(  مسائل مربوط به ساخت معنایی زبان فارسی ( 7نحوی زبان فارسی  _های آوایی، صرفی  مقوله( 9( بسامد باال ) کاربرد روزمره عناصر زبانی  (0

بندی کلمات و جمالت منتخب با توجه به زمان  طبقه( 1ی با زبان مادری کودکان و تکیه بر عناصر مشترك فارس نکات مشترك و غیرمشترك زبان

 یادگیری -اجرای برنامه جهت تسهیل در امر فرایند یاددهی

 شناختی های روان مالك( ب 

 تفاوتهای فردی کودکان( 7شناسی یادگیری زبان دوم  روان( 9شناسی کودك  روان (0

 شناختی جامعههای  مالك( ج 

مسائل فرهنگی حاکم بر کل کشور ( 7زبان در شهرها و روستاها  محیطی کودکان غیرفارسی  –شرایط اجتماعی ( 9های رایج در جامعه  ارزش (0

 زبان بویژه مناطق غیرفارسی

 آموزی در مناطق دوزبانه رویکرد برنامه درسی زبان

های  آموزی معموالً بنیان در زبان. شود های فکری متأثر می دگاه و نوع نگاهی است که از بنیانرویکرد دی. ی درسی است رویکرد یك فتح باب در برنامه

ریز  شود که برنامه رویکرد، باعث می. درسی است  ی ی رویکرد در برنامه کننده برآیند این دو حوزه، تعیین. شناسی است شناسی و زبان فکری در حوزه روان

دبستان در مناطق دوزبانه تلفیقی از  آموزی برای کودکان پیش ی درسی زبان رویکرد برنامه. های برنامه را مشخص کند ی مؤلفه سوی همه و بتواند سمت

انسانی است که در  –موقعیتی، عاطفی  –بنیاد، شفاهی  –چند رویکرد مطرح در آموزش زبان دوم است؛ یعنی، تلفیقی از رویکردهای ارتباطی، درك 

 . تر بر رویکرد ارتباطی استاین برنامه تأکید بیش

 رویکرد ارتباطی

ها بین  آموزی است؛ زیرا هدف این رویکرد، ایجاد، توانایی برقراری ارتباط و انتقال مفاهیم و پیام ی زبان رویکرد ارتباطی، مهمترین رویکرد در برنامه

آموز باید بتواند از دانش  بین گوینده و شنونده است؛ بنابراین، زبانبدیهی است که ارتباط، یك فعالیت دوسویه . کننده پیام و گیرنده آن است ارسال

ی  در این ارتباط، کودکان باید فعال باشند و بتوانند در شرایط واقعی و طبیعی درباره. فارسی برای برقراری ارتباط با گویشور مربوط استفاده کند زبان

تنهایی،  ها و عبارتهای یك زبان، به پردازان این رویکرد معتقدند که دانستن ساختارها، واژه هموضوعات واقعی و ملموس زندگی به تعامل بپردازند؛ نظری

اگرچه عدم آگاهی از کاربرد صحیح آنها ضعفی بزرگ است ولی دانستن صرف آنها کافی نیست؛ بنابراین، این رویکرد . ی دانستن یك زبان نیست نشانه

در این رویکرد چهار مهارت زبانی مدنظر است ولی در . ارد بلکه به گسترش توانایی ارتباط در افراد نیز تأکید داردتنها به آموزش توانایی زبانی توجه د نه

ی گوش دادن و گفتن هدایت  کننده، کودکان را برای رسیدن به توانایی ارتباطی و زبانی در دو حوزه دبستان، مربی همانند یك راهنما و هدایت پیش

اساس، مربی از خطاهای زبانی که کودکان در گفتار خود تولید  براین. آموزان درست نیست موی خطاهای زبان کرد، تصحیح موبهدر این روی. کند می

کند؛ بطور کلی، هدف نهایی این رویکرد، ایجاد توانایی برای برقراری تعامالت اجتماعی  پوشی و آنها را به شکل غیرمستقیم تصحیح می کنند، چشم می

 .وزان استآم در زبان

 ها و اجرای آنها ی فعالیت راهکارهای عملی در تهیه

 :شود آموزی در مناطق دوزبانه، راهکارهای زیر پیشنهاد می ی درسی زبان بر اساس رویکرد موردنظر در برنامه

... هایی از قبیل خیابان، پارك، مسجد و  عیتها، موق های رایج در جامعه باشد؛ برای مثال، بافت زبانی فعالیت های انتخابی برگرفته از موقعیت فعالیت.0

 .اند که کودکان پیوسته با آنها در ارتباط

ی کودکان  موضوعات انتخابی مناسب با عالیق، سن، توان شناختی و نیاز کودکان باشد؛ یعنی، موضوعاتی انتخاب شود که برگرفته از زندگی روزمره.9

 .کند زش کودکان نمیموضوعات ناآشنا و نامأنوس کمکی به آمو. باشد
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کاربرد در آموزش زبان، کارآمد  آموزش عناصر زبانی کم. در محتوای تولیدی، از زبان طبیعی و رایج در تعامالت گویشوران فارسی زبان استفاده شود.7

 .نیست

هایی فراهم آورید که  دیگر، فرصت ارتعب ی محتوا و انتخاب روش آموزش آن، از حضور تمام کودکان در آموزش استفاده کنید؛ به بکوشید در تهیه. 

 .شود ها تعامل زبانی برقرار شود؛ زیرا زبان همیشه در تعامالت یاد گرفته می کودکان در فرآیند یادگیری مشارکت کنند و بین آن

این . اصلی بر درك شنیداری زبان است در این رویکرد، تأکید. بنیاد استفاده کنید های اولیه، در آغاز سال تحصیلی، بیشتر از رویکرد درك در فعالیت.1

گونه که کودکان زبان مادری را با  دیگر، همان عبارت شرط مهارت سخن گفتن، خواندن و نوشتن است؛ به دیدگاه معتقد است که درك شنیداری پیش

کم به تولید منتهی  شود و کم شروع میگیرند، یادگیری زبان با گوش دادن به مکالمات زبان  می گوش دادن و به کمك چشم از اطرافیان خود فرا

 .شود می

بستر فراگیری زبان جایی جز تعامالت زبانی نیست؛ بنابراین، . های گروهی برای افزایش توانایی صحبت کردن استفاده کنید از تعامالت و فعالیت.9

 .گوهای کالسی بپردازند و مربیان پیوسته باید به ایجاد محیطی مناسب برای گفت

 .های مختلف در کودکان درونی کنید ها و موقعیت جدید را بوسیله تمرین و تکرار در بافتمطالب .7

 .کودکان را در فرآیند یادگیری مشارکت دهید.1

 آموز است؛ پس، نیازی نیست که اند، زیرا در روند یادگیری، خطاها ناشی از پیشرفت زبان خطاهای گفتاری کودکان جزئی از فرآیند یادگیری طبیعی.6

 .فارسی بپردازند مربیان به تصحیح پیاپی خطاهای کودکان هنگام تکلم به زبان

 .آموزی تقویت کنید؛ زیرا انگیزه عامل مهمی در هر آموزش است آموزان را در زبان ی زبان انگیزه.01

 

 

 

 

 

Abstract 

In Iran multilingualism isn
'
t special to limited areas. This case contains an important message 

for education authorities regarding the emphasis on special education for bilinguals. On 

arrival at school non-Persian students can't find their native language in the curriculum 

because the content organization and the transferring the curriculum to the students is based 

on Persian which has no relevance with the students'
 

previous experiment. Informal 

communication within the school can be established in native language. Such dissociation 

between the language used in school and their native language causes problems in the 

relationship based on personal motivation.    

Until 1960, bilingualism was considered as an obstacle in the achievement of children. 

Researchers expressed that bilingual children have weaker performance than monolingual 

children. But the new research shows that childhood bilingualism can increase the 
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development of the language competence and their nonverbal capabilities. Many researchers 

believe that if the children learn both languages together and go forward in parallel, they will 

achieve a relative proficiency in both languages appropriate with their mental abilities and the 

given education. In such a situation, each language can help the enrichment of the other 

language. According to the principle of transfer and generalization, acquired skill in one 

language is transferred to another one. In our country, bilingual children should learn Persian 

as a second language at the age of 6-7 years. But according to the researches that regard the 

amount of the linguistic competence and suggest the linguistic competence threshold 

hypothesis, bilingual children should reach the linguistic competence threshold level in 

second language learning that requires appropriate educational opportunities and favorable 

learning conditions. 
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اطق دبستانی در من آموزی کودکان پیش ی درسی زبان پرورش، برنامه و شورای عالی آموزش 1/1/0717ریزی آموزشی، مصوب  سازمان پژوهش و برنامه

 دوزبانه
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ی سیستان و  زبانه ی اول ابتدائی مناطق دو آموزان پایه تحصیلی دانش دبستانی در پیشرفت ی پیش بری، برات؛ بررسی نقش آموزش یك ماهه سنگ

 . بلوچستان

 . ، سمینار بررسی ابعاد دوزبانگی، تهران(0770)پرورش و شورای تحقیقات آموزش
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 زبانگی  ی بررسی ابعاد دو ؛ گزارش شورای تحقیقات استان خوزستان در زمینه(0770)مهرجو، علی

 زبانه  ی آموزش در مناطق دو ؛گزارش شورای تحقیقات استان همدان در زمینه( 0770)رضا  نوریه، محمد

 . انتشارات هرمس: شناسی زبان، تهران شناسسی و آسیب زبان( 0711)پور، رضا  نیلی

نامه ارشد،  ی دوم و پنجم ابتدائی شهر تهران، پایان ی پایه زبانه زبانه و دو آموزان تك شناختی دانش های  معنی ی  توانایی مقایسه( 0771)هوسپیان،آلیس 

 .دانشگاه علوم پزشکی ایران
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