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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 selfmade 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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چکیده

هدف این پژوهش آسیبشناسی آموزش به زبان فارس ی ب ر اس اس
 پ ژوهش.برنامه درسی چند فرهنگی و مسائل دوزبانگی است
ٔ
دیدگاه
از نوع طرحهای تحقیق به روش آمیخت هٔ (ترکیب ی و ب ا روید ردی
 جامع هٔ آم اری ش امل.تشریحی است و ازنظر هدف کاربردی اس ت
453  دبی ر و004  دانشآم وز و نمون ه آم اری آن3104  دبیر و061
دانش آموزان دبیرستانی کردزبان شهرستان سنقر و کلیایی اس ت ک ه
به روش نمونهگی ری خوش های چندمرحل های و ب ر اس اس ج دو
ٔ اب زار پ ژوهش ال ) پرسش نامه.کرجسی و مورگان انتخاب شده اند
00 محقق ساخته برای بررسی دیدگاه دانشآموزان و دبیران (ش امل
 نگرش ی و، دانش ی،یه بسته پاسخ در مورد آسیبه ای فرهنگ ی
ٔ گو
 نف ر از01  ب مصاحبه انفرادی نیم ه س اختاریافته ب ا.توانشی است
مسئوالن آموزشی و پرورشی و دبیران نمونه که به روش نمونهگیری
 اعتب ار پرسش نامه ب ر اس اس ض ریب آلف ای.هدفمند انتخاب شدند
 برآورد گردید و1/56  و برای دانشآموزان1/55 کرونباخ برای دبیران
روایی ص وری و محت وایی پرسش نامه و س ااال مص احبه ب ا نظ ر
 در.کارشناسان و اساتید گروه علومتربیتی در حد مطلوب ارزیابی ش د
،تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و اس تنباطی (ج دو فراوان ی
. ت نمون های اس تفاده ش دT  درصد فراوان ی و آزم ون،میانگین
 یادگیری دانشآموزان را،یافتهها نشان داد که آموزش به زبان فارسی
 نگرشی و توانشی با اختال روبهرو ک رده و در،در حیطههای دانشی
مسائل فرهنگی باعث دور شدن دانشآم وزان از هوی ت فرهنگ ی و
 تحلیل دادهها نیز نشان داد ک ه.بیتوجهی به زبان مادری شده است
،بیشترین آسیبهای یادگیری به ترتی ب معط وف ب ه ح وزه دانش ی
نگرشی و توانشی اس ت؛ بن ابراین ب رای کاس تن ای ن آس یبه ا در
دان شآم وزان دوزبان ه و برر راری ع دالت آموزش ی شایس ته اس ت
.برنامۀدرسی چندفرهنگی در نظامآموزشی اجرا شود
، توانشی،برنامه درسی چند فرهنگی
ٔ
، آسیبشناسی:واژههای کلیدی
. نگرشی، زبان مادری، دوزبانه،دانشی
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مقدمه

اکنون در جهانی چنهدفرهن ی ( )Multiculturalهسهتی
که درک و تغییر آن فقط از طریق دیهدگا هها تکثرگهرا
میسر است؛ دیدگاهی که هویت فرهن ی و سیاسهت هها
چندبعد را با یکدی ر ترکیب میکند .به این صهور کهه
دنیا امهروز ،تکثهر را در صهور هها مختلفهی ازجملهه
فرهنگ ترویج میکند و شاهد ظهور گسترة تنهو خهواهی
در میان مردم است؛ این تنو و تکثر نیز بیشتر در عرصهة
زندگی اجتماعی و مسائل فرهن ی خود را نشان میدههد.
بههه عرههار روشههنتههر" ،وجههود تنههو  ،گونههاگونی و تکثههر
فرهن ی ،سیاسهی و اجتمهاعی از مهه تهرین ویژگهیهها
جهههان فعلههی بههه شههمار مههیآیههد تهها آن هها کههه تههی
دموکراسیها امروز نیز به خاطر عدم توجهه کهافی بهه
چ ون ی برخهورد بها پیچیهدگی ،آمیخت هی و تکثرگرایهی
فرهن ی درون جوامع خویش ،با بحران مواجهه شهد انهد"
( .)Mellucci & Avritzer, 2000: 228در ایههن راسههتا
( )Banks & Banks, 2005; Moses, 1997معتقدنهد کهه
آموز چندفرهن ی و ضهرور آشهنایی افهراد بها مرهانی
فلسفی و پیامدها بی توجهی بهه آن در شهرایط امهروز
یکی از اولویت ها اساسی نظهام هها آموزشهی جهوامعی
است که در ماهیت خهود از تنهو فرهن هی لابهلتهوجهی
برخوردار هستند؛ زیرا در پرتو هم انی شدن گفتمان تکثر
فرهن ی در عرصه جهانی امروز این امر به میهزان زیهاد
پذیرفته شد است که "در یک جامعه چندفرهن ی به جا
اتخاذ سیاست همانندساز گرو ها پراکند فرهن هی در
یک فرهنگ هم ن می تهوان بهدون تهدیهد ،و هد یهک
جامعة ملی قوق سیاسی ،اجتماعی -فرهن هی برابهر را
برا همة گرو ها لومی به رسمیت شناخت" ( & Sinai
 .)Ebrahim Abadi, 2005: 7ازاینرو الوام یک جامعه بهه
میزانههی از وفههاق نیههاز دارد؛ کههه الزمهههٔ ایههن وفههاق لرههول
تکثرگرایی فرهن ی است.
از مه ترین مسائلی که در آموز چندفرهن ی مطرح
است آموز زبان مادر ( )Native Languageاسهت .بهر
اساس تحقیقا بهعملآمهد  ،انسهان از دوران جنینهی بها

زبان مادر آشنا شد و بعد از به دنیها آمهدن بهه هن هام
شنیدن این زبان عکسالعمل نشان داد و بدان گو فهرا
مهیدههد .کودکههان یهاد مهیگیرنهد کههه بها ایههن زبهان بهها
نزدیکانشان ارتراط برلرار کنند؛ دروالع کودک با این زبهان
یط هة شخصههیتی خههود را معلههوم کههرد و بهههوس هیلة آن
میتواند از فرد بودن به اجتماعی بهودن برسهد .ولتهی بهه
زبان مادر صحرت میکنهی بهین مغهز ،زبهان و للرمهان
رابطههة مسههتقی برلههرار گردیههد و از طریههق آن تمههامی
خاطراتمههان ،ت ربهههههها ذ ربههط و ا ساسههاتمان بههه
جنب وجو می افتند .پس "زبان مادر هماننهد کلیهد
اسههت کههه لفههل درونمههان را م هیگشههاید و بهههوسههیله آن
استعدادها ،فرهنهگ ،هویهت و اصهالت معلهوم مهیگهردد"
(.)Gohary, 2009: 40
بیان مسئله

دوزبان ی پدید ا اسهت کهه در اکثهر کشهورها جههان
وجهود دارد .ازنظهر گروسهژان ( )Grosjean, 2010امهروز
بیش از نیمی از جمعیت جهان دوزبانه هستند و پالسهتون
( )Paulston, 1988معتقد اسهت کهه بههنهدر مهیتهوان
کشور را پیدا داشت که جمعیت آن به چند زبهان تکله
نکنند .در قیقت ،در بسیار از کشورها عهوو بهر زبهان
رسمی ،زبان ها دی ر وجود دارد کهه ایهن موضهو بهر
یادگیر افراد آن جامعه تأثیر بسزایی دارد .بهعنوانمثهال،
از یکسو وجود تنو زبانی در ایهران و از سهو دی هر بهه
رسمیت شناختن زبان وا د که همهة مسهائل سیاسهی،
اجتماعی ،فرهن ی و آموزشی کشور بها ایهن زبهان مطهرح
می شود؛ همهوار آسهیبههایی را بهرا آمهوز وپهرور
دانشآموزان دوزبانه به وجود آورد است.
والعیت امر این است که در ایران زمهانی کهه کودکهان
دوزبانه به سن آموز میرسد کودک باید با زبان دی ر
که تفاو ها زیاد با زبان مهادر ا دارد بهه آمهوز
رسههمی بدههردازد .در ایههن رابطههه ،ضههیا سههینی ( Zia
 )Hosseini, 2009بیان میدارد که تمام آنچه دانهشآمهوز
به زبان غیرمادر در آموز رسمی میشنود فقط بخشی
از این شنید ها را درک میکند؛ زیرا شرو آموز رسمی
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برا دانشآموزان بهمنزلة یادگیر یکزبان خارجی است.
بر این اساس ،ورود دوزبانههها بهه مدرسهه مهیتوانهد یهک
ادثههه نههاگوار باشههد کههه در پیشههرفت تحصههیلی و رشههد
اجتماعی ،شناختی ،عاطفی و روانی -رکتی او پیامهدها
منفی دارد چون کودک در برابر زبانی لرار میگیرد کهه در
محتوا فرهن هی و یافهت نمهیشهود ،درنتی هه فاصهلة
ارتراطی بین کودک و مدرسه برلرار میگهردد .بهه اعتقهاد
بونک و ههامر (" )Blank & Hammerکهودکی کهه زبهان
مادر را در یک فرایند تدری ی و در ارترهاط مسهتقی بها
محیط اطراف خود فراگرفته اسهت در ابتهدا زبهان بهرا او
دارا کارکرد عاطفی و ارتراطی بود و سدس از آن بهرا
توسعه شناختی خود استفاد میکند .به نظر و  ،ولتیکه
کههودک بهها داشههتن یههک دانههش نههالم از زبههان دوم ،وارد
مدرسه میشود و بهجا کارکردها اجتمهاعی و عهاطفی
زبان ،با کارکردها شناختیش مواجه میشود درنتی ه در
توسعه زبانیا خدشهه وارد مهیشهود" ( & Ehteshami
.)Mousavi, 2009: 6
به استناد تحقیقا مونت ،زبان شناس بلژیکی ،عملکرد
مغز دوزبانهها بهمراتب سریعتر از تهکزبانهههها در هل
مسهائل مشهابه اسهت ( Monte, 2006; Translated by
 .)Mozhgan Kahnبههاوجوداین ،آمههار روزافههزون افههت
تحصیلی و ترک تحصیل دوزبانهها ،سهاال بزرگهی در سهر
هههر انسههان مسههدول و دردمنههد دربههارة علههل آن ای ههاد
می کند .چرا دانش آموزان مقطع ابتدایی در مناطقی که به
زبان مادر آموز نمیبیننهد در اولهین روزهها شهرو
سال تحصیلی ،ان یزة ضهور در مدرسهه و یهادگیر را از
دست میدهند؟ چرا افت تحصیلی دانهشآمهوزان ابتهدایی
در مناطق غیرفارسیزبان بیشتر از دانشآموزانی است کهه
به زبان مادر خود آموز میبینند؟ آیا بهترین را برا
ل مشکو به وجود آمد بهرا غیرفارسهیزبهانهها بهه
معنا ضرور بهکارگیر آموز زبهان مهادر در کنهار
زبان رسمی نیست؟
فلسههفه تعلههی وتربیههت ،نیازمنههد پههیجههویی پیامههد
دیدگا ها فلسفه برا تعلهی وتربیهت اسهت .تکثرگرایهی

یکی از دیدگا هایی است که میتواند پیامهدها نظهر و
عملی مطلوبی در زمینهها فرهن هی و آموزشهی دوزبانهه
داشته باشد .از منظر عملی ،آسیبها فرهن هی ،دانشهی،
ن رشی و توانشهی دوزبانهه در نظهام تعلهی وتربیهت مها ،از
مه ترین خاست ا ها مطرحشهدن مسهدله ایهن پهژوهش
اسههت .ازایههنرو ،دیههدگا تعلههی وتربیههت چنههدفرهن ی و
پیامدها اجرایی شدن آن در راستا غنا نظر کمهک
شایانی به مسدله پژوهش مهیکنهد .بها عنایهت بهه وجهود
مشکو مختلف بر سهر را اکثهر دانهشآمهوزان دوزبانهه،
بهویژ آسیبپذیر بودن دانهشآمهوزان در ابعهاد فرهن هی،
دانشی ،ن رشی و توانشی و عدم وجهود ال وهها رفتهار
صحیح در بین دانشآموزان نشانه آن است کهه ایهن امهور
خود تحت تأثیر تعلی وتربیت ناصحیح بهخصوص در وز
رو و کنش معلمهان و دانهش آمهوزان و نحهو مهدیریت
کههوس از سههو معلمههان هسههتند .لههذا تحلیههل دلیههق
اندیشهها تکثرگرایانِ و تو برا استنراط داللت هها
آن در تربیت میتواند پار ا از این مسهائل را بهه هدالل
برساند.
با توجه به اینکه ایران به لحاظ تکثر ساخت و بافت آن
ازنظر نژاد و لومی ،چندفرهن ی است؛ امینهی ( Amini,
 )2012معتقد است برنامه ها درسی و آموزشهی آن بایهد
منعکسکنند ویژگیها ،التضهائا و والعیها اجتمهاعی-
فرهن ههی خههود باشههد بنههابراین ایههن مسههائل در جامعههة
چندفرهن ی ایران بایهد بهه نحهو مقتضهی در برنامهههها
درسی نظامآموزشی موردتوجه جد و عملی لهرار ب یهرد.
این در الی است که سیطرة یک برنامة درسی هم انی و
بیتفاو در نظامآموزشی ایران که نسرت به همة تنوعها
و تفاو ها ذاتی بهی تفهاو اسهت عمهو باعهت تشهدید
بسیار از شکاف ها و بحرانها مختلف هویتی -فرهن ی
میشود که خود میتواند دربردارندة خطرا فراوانی بهرا
و د و یکدارچ ی کشور باشد .بر ایهن اسهاس ،بهتهرین
برنامها کهه مهیتوانهد در نظهام آمهوز وپهرور ایهران
پاسخگو نیازها والعی دانشآموزان باشد برنامةدرسی و
آموزشی چندفرهن ی است .ازجمله مسهائلی کهه بایهد در
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آموز وپرور چندفرهن ی در جریان باشد آموز زبان
مادر است؛ اما آمهوز زبهان مهادر در نظهامآموزشهی
ایران چندفرهن ی با چالشهایی روبرو اسهت کهه ازجملهه
این چالش ها می توان به غفلت سیاست گذاران برنامهههها
درسی و آموزشی نسرت بهه آمهوز زبهان مهادر اسهت.
ازایههنرو بههرا برلههرار عههدالت آموزشههی بایههد منتظههر
اصههو اتی اساسههی در نظههامآموزشههی باشههی تهها از بههروز
آسههیبههها آموزشههی در ههوز ههها دانشههی ،ن رشههی و
توانشی و در کل پیشرفت تحصیلی دانشآمهوزانی کهه بهه
زبان مادر آموز نمیبینند جلوگیر کرد.
در ایههن پههژوهش ،سههعی شههد کههه بخشههی از مسههائل
دوزبان ی بررسی شود؛ به عرهار دی هر ،ههر پهژوهش یها
تحقیقی فقط میتوانهد بخشهی از آن مفههوم یها پدیهد را
روشههن کنههد چههون دوزبههان ی مثههل هههر مفهههوم دی ههر ،
متغیههر اسههت کههه در گههذر زمههان بهها تحقیقهها بیشههتر،
جنره ها نهان آن بیشتر آشکار میشود .ال با توجه بهه
این مقدمهه در ادامهة ایهن پهژوهش یطهههها دانشهی،
ن رشی و توانشهی در دوزبهان ی بررسهی مهیشهود .دلیهل
انتخاب این سه یطه این اسهت کهه بیشهتر خصوصهیا
انسانی ،یادگیر و عملکهرد و  ...دانهشآمهوزان دوزبانهه را
میتوان در این سه یطه بررسی کرد.
 .1مسائل دانشی :برونر ( )Brunerعقید دارد که "زبان
در رشد تواناییها ادراکی کودک نقش بسزایی دارد و به
همین دلیل مهیتوانهد در درک امهور انتزاعهی بهه کهودک
کمک کند .کودک به کمک زبان لادر است دربارة آنچه در
زمان صحرت کردن وجود نهدارد تفکهر و صهحرت کنهد و
گفتار دی ران را دربهارة آن درک کنهد" ( Bateni, 1994:
 .)50ازنظهر وی وتسهکی ( )Vygotskyنیهز "زبهان و تفکههر
به طور م زا رشد میکنند ولهی زبهان بههتهدریج بهه ابهزار
نیرومند برا تفکر تردیل مهیشهود .و کهارکرد اولیهة
زبان را ای اد ارتراط اجتمهاعی مهیدانهد و نقهش آن را در
فرایند رشد ذهنی و ارتراط والدین با کهودک بسهیار مهه
ارزیابی میکند" ( Maarofi & Mohammadinia, 2013:
.)47

پژوهشهه ران و صهها بنظههران ،دوزبههان ی و مسههائل
شههناختی را بههاه مههرترط دانسههتهانههد .از نظههر کههامینز
( )Cummins, 1991عوام هل ش هناختی نقههش کلیههد در
موفقیت ها زبانی دارد .و اظهار داشته که عوامل فرد
همچون ان یز  ،بیان ،فرآیند کسب زبان ،نحهو برخهورد
زبان ها و فرآیند تفکر می توانند در رشد شناختی دوزبان ی
تأثیرگذار باشند .در این زمینهه ،وی وتسهکی دوزبهان ی را
عامل توسعة تواناییها شناختی ،مهار هها فرازبهانی و
روانی -کومی میدانهد و معتقهد اسهت در دوران کهودکی
بههرا فههرد پیامههدها مثرههت بیشههتر در مقایسههه بهها
بزرگسهالی بهه همهرا دارد (.)Raymond & et al, 2002
بیالسههتوک ( )Bialystok, 2002عنههوان کههرد کههه رشههد
شناختی دوزبانهها به خاطر تفکر واگهرا ،انعطهافپهذیر و
سیال بودن ذهن آنها بود است و نیز ()Bialystok, 2007
بر این باور است که دوزبان ی با عوامل شناختی چون ل
مسههدله ،تفکههر خههوق ،مهههار ههها تفکههر واگههرا ،ههوز ٔ
استقول ،تشکیل مفهوم و انعطاف شناختی ارتراط دارد.
با توجه به تحقیقا پژوهش ران نمیتوان منکر ارتراط
بههین دوزبههان ی و شههناخت شههد ،زیههرا دوزبههان ی ارترههاط
مستقیمی بالدر خولیت ،مقولهبند  ،تحلیهل ،پهرداز
و تفسیر کودکان دارد .ازایهنرو ،اگهر شهرایط متناسهب بها
رشد فراه شود تأثیر مثرتی بهر رشهد شهناختی کودکهان
دارد و باعت رشد ذهنی ،تقویت افظه ،انعطاف در تفکر و
توانایی درک بهتر چنهدوجهی و چندسهطحی در کودکهان
شد و آنها را از تفکر خطی به سمت تفکر خهوق ههدایت
میکند؛ اما اگر شرایط مقتضی برا دوزبانه شهدن فهراه
نشود دوزبانه شدن میتواند برا دانشآموزان آسیبهها
جد ا به وجود بیاورد.
مشههکل دانههشآمههوزان در درک و فه ه مطالههب زبههان
فارسی از مه ترین علل افت تحصیلی دانشآموزان دوزبانه
دانست .در این رابطهه ،سهیر ( )Searبهه تهأثیرا مخهرب
دوزبان ی بر عوامل شناختی -اجتماعی اشار کرد و پدیدة
دوزبان ی را مهانع رشهد شهناختی ،سهازگار اجتمهاعی و
عاملی برا مساعد ساختن لکنت و اختول زبان میدانهد.
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به باور او "کودک در بدو ورود به مدرسه هه زمهان بها دو
وظیفة سهن ین یهادگیر زبهان دوم و خوانهدن -نوشهتن
روبرو میشود که کودک وادار میشود تا خواندن و نوشتن
را که خود مهارتی مه و پایها است ،به زبانی که هنوز با
آن نامههههأنوس اسههههت بیههههاموزد" ( & Maarofi
 .)Mohammadinia, 2013: 48ایهههن عمهههل موجهههب
عقبافتادگی مر لة تکل در کودک شهد و بهه اخهتول و
بینظمی فکر من ر میشود .کودک دوزبانه هن هام ورود
به مدرسه چنان ازنظر گفتار عقب میماند کهه آمهادگی
درک دروس را نههدارد و سههازگار او بهها عوامههل و شههرایط
محیطی مدرسه نسرت بهه کودکهان یهکزبهانی بههمراتهب
دشوارتر است .نهاتوانی کهودک دوزبانهه در بیهان مناسهب
مطالب موجب ن رانی بهیش از هد در کهودک شهد و بهه
همین دلیل کودکان دوزبانه با موانع سهختی در سهازگار
تحصیلی روبرو میگردند و بهز مت میتوانند به موفقیهت
تحصیلی دست یابند.
از نظهر براهنهی ( )Baraheni, 1992دوزبهان ی زمهانی
دارا پیامههدها مثرههت اسههت ک هه دوزبانهههههها از لحههاظ
اجتماعی و التصاد با افراد یهکزبانهه هه ردیهف شهود و
عدالت آموزشی برلرار باشد .در ایهن صهور دوزبهان ی بها
غنا ادراکی و فکر فرد همرا مهیشهود؛ براهنهی بهرا
برطههرف شههدن مش هکو شههناختی ،عههاطفی و اجتمههاعی
کودکان مناطق دوزبانه بر این نکته تأکید میکند که بایهد
در برنامه آموز زبان فارسی ت دیدنظر شود.
با تأمل در مطالب بیانشد زبان در شکلگیر سطوح
تفکر و مرا ل رشهد شهناختی اهمیهت بسهزایی داشهته و
معمههوال بهها رشههد شههناختی و سههطوح تفکههر فههرد ارترههاط
مستقیمی دارد .در این میان ،آموز زبان مادر میتواند
به خاطر تعامل پویا فهرد بها خهانواد و محهیط زنهدگی،
عامل مهمی در رشد شناختی باشد و در صور نرود ایهن
آموز  ،زبان تحمیلی به نقشها محدود و سادة شناختی
و مهار هها پهایین اجتمهاعی محهدود گردیهد  ،امکهان
خولیت علمی کندتر میشود؛ با توجه به اینکهه محتهوا
درسی چندان ساد  ،نظاممند نیست اهمیهت ایهن مسهدله

دوچندان میگردند.
 .2مسااائل نشرشاای :ارترههاط بهههمنزلههه مرادلههه افکههار و
اطوعا است و متداول ترین شیو ارترهاطی زبهان اسهت.
زبان دارا کنش دوگانه است و می توان آن را ه وسهیله
شناخت یعنی ابزار فکر و هه وسهیله ارترهاط یعنهی ابهزار
زندگی اجتماعی دانست .وابست ی تن اتنگ زبان بها رشهد
اجتماعی موجب میشود که اکتساب زبهان از تعامهلهها
فرد با جهان اجتماعی اجتنابناپهذیر باشهد .ازایهنرو ،ههر
بینظمی در کوم ،آثار مهمی بر زمینة ارترهاطی و عهاطفی
با والدین دارد .از یکسو تعامل مادر و کودک ،زیربنا رشد
مهار ها ارتراطی و کومی کودکان را تشکیل میدهد و
از سو دی ر ،فضا فرهن ی لومی نیهز مهی توانهد تهأثیر
مطلههوبی در فههراه آوردن محیطههی مناسههب بههرا رشههد
کودکان به وجود آورد؛ بنابراین کودکان ه زمان بها رشهد
شناختی و زبهانی ،دربهار عواطهف نیهز مفهاهیمی کسهب
میکنند و لوانین فرهنگ خود را دربار عواطف میآموزند
( .)Sealeh cited in Ehteshami & Mousavi, 2009
علو ( )Alavi, 2001بیان مهیدارد کهه تهأثیر منفهی
دوزبان ی در سازگار عاطفی و اجتماعی کودک ،بهیش از
موفقیت تحصیلی اسهت چراکهه کودکهان بهه دلیهل بیهان
نامناسههب مطالههب ،مههورد تمسههخر کودکههان دی ههر لههرار
میگیرند و پیامد این وضع ا ساس خش و افسهردگی در
کودکان است؛ درنتی ه این کودکان از گفت هو بها دی هران
خوددار کرد به کودکانی خمو تردیل میشوند و این
الت بر تکامل شخصیتی آنها اثر منفهی ب ها مهیگهذارد.
بهعنوانمثال" ،اگر کودک در یهک جمهع عمهومی جرئهت
تکل به زبان مادر ا را نداشته باشد ،تحقیر خواهد شد
و مسلما از لهدم نههادن در آن محهیط سَهر بازخواههد زد؛
چه بسا این طفل ناخواسته بعد از مهدتی بهه یهک کهودک
آسیبدید تردیل میگردد چراکهه آمهوز زبهان مهادر
همچون تغذیه کودک با شیر مادر ضرور است" ( Elliott
.)& et al, cited in Ehteshami & Mousavi, 2009:8
در توصیف یطة ن رشی (عهاطفی) در نظهامآموزشهی
ایران باید گفت دانش آموزان غیرفارسیزبهان در بهدو ورود
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به مدرسه ،زبان مادر خود را که در یک فرایند پیچید و
در ارتراط مستقی با محیط پیرامون خود فراگرفتهانهد ،در
برنامه فارسی پیدا نمی کنند زیهرا سهازمان دههی محتهوا و
انتقال برنامةدرسی به دانش آموزان بهر پایهة زبهان فارسهی
است که با مفاهیمی که بر اساس ت ارب لرلی دانشآمهوز
به زبان مادر اصل گردید و بهرا او بهار عهاطفی نیهز
دارد ،پیوند ندارد .این چنین گسست ی میان زبان مادر و
مدرسه ،ارتراط بر پایه ان یز فرد را بها دشهوار مواجهه
میکند؛ بنابراین ،از نظر عاطفی نیز استفاد از زبان مادر
در آمههوز دانههشآمههوزان ،سههرب تههداوم در اسههتفاد از
نمادها زبانشناختی میشود و بدین ترتیب دانشآموزان
را از گسسههت ی عههاطفی ناشههی از عههدم اسههتفاد از زبههان
مادر بازمی دارد و سرب باال رفتن ک و کیهف ارتراطها
درون مدرسها او میشود و دانشآموزان را از ابزار اصهلی
تفکر یعنی ارتراط برخوردار میسازد .بهه هر هال ،زبهان از
بافتی که در آن مورداستفاد لرار مهیگیهرد جهدا نیسهت؛
چراکه زبان در خأل تولید نمیشود .ازاینرو ،برنامههایی که
برا تکزبانهها تدوین میشود نراید بدون در نظر گهرفتن
شههرایط فرهن هی -زبههانی دوزبانهههههها در برنام هة درسههی
( )Curriculumدوزبانهها گن اند.
 .5مسااائل توانشاای :از شههایعتههرین مههوارد کههه در
دوزبان ی بروز پیهدا مهیکنهد لکنهت زبهان اسهت .فهراز
( )Farazi, 1997در این رابطه معتقد است چنانچه کودک
در سههنین فراگیههر زبههان مههادر در معههری یههادگیر
زبان ها دی ر والع شود ،در آن صور کنش هها زبهانی
کودک در زمینة برنامهریز  ،ساماندهی و پهرداز بیانی
دستخو اختول شد و درنهایت سرب اختوف گفتهار
ازجمله لکنت میشود؛ بهعرار دی هر ،هههر چههه توانهایی
ذهنی کودک کمتر باشد ا تمال بروز این عارضهه بیشهتر
است ،همچنین چنانچه کهودک در آن شهرایط در محهیط
زندگی نامناسب و عدم امنیهت روانهی -عهاطفی و تحههت
سختگیر ها نامعقول والهدین و دی هران لهرار ب یرنهد
ا تمال بروز و تشدید اختوال گفتار بیشتر اسهت .بهر
این اساس ،توجه به لکنت زبان و شناخت عوامل مرترط با

آن از اهمیت خاصی برخوردار است .یکهی از ایهن عوامهل
اضطراب است که بهه نهوعی در آن نقهش بهاز مهیکنهد.
شناخت خصوصیاتی مثل اضطراب و توجه بهه آنهها بهرا
درمان لکنت زبان بسیار ضرور است و بدون توجه به آن
هرگونه الدام درمانی میتواند با شکست مواجه شود.
بَتتل ( )Battle, 2002لکنت را یک اختول چندبعد
میداند که به ناروایی و درنگ در جریان آزاد گفتار اطهوق
میشود .پژوهش ران علل زیاد را در لکنت زبهان دخیهل
دانستهاند؛ گروهی نظیهر ( ;Kent, 2000; Ingham, 2001
 )Jones, White, Lawson & Anderson, 2002آن را
اختول کنترل رکتی گفتار دانسهتهانهد و گروههی دی هر
ازجملهه ( Anderson & Couture, 2000; Blood stein,
 )2006عوامل زبان شهناختی را در ابهتو بهه ایهن اخهتول
دخیل میدانند؛ امها بهر اسهاس گهزار هها ( Howell,
 )Davis & Williams, 2009بههین فراینههد دوزبههان ی و
یادگیر زبان دوم در سهنین کهودکی در ابهتو بهه لکنهت
زبههان ارترههاط وجههود دارد )Karniol( .نیههز لکنههت زبههان
دوزبانهها را شایعتر از یکزبانهها دانسته است و همچنهین
( )Ratner & Benitzبیهان داشههتهانههد کههه دوزبانهههههها
مرتوبههه لکنههت ،مههوارد ایههد آلههی بههرا ارزیههابی اعترههار
نظریهها زبانشناختی لکنت زبهان هسهتند" ( Karniol,
.)1992; cited in Mohammadi & et al, 2010: 63
در ایههن زمینههه بههه جههامعتههرین تعریههف از ونرایدههر
( )Vanrariperبسند میکنی  .او بر ایهن بهاور اسهت کهه
"لکنت ،زمانی پدید میآید که در جریهان طریعهی گفتهار،
واسهطه تکهرار صهداها،
ٔ
ولفه ا ناگههانی و غیرطریعهی بهه
کلما و نیز به میان انداز صهدا و کلمها دی هر و لفهل
شههدن دهههان همههرا اسههت؛ بنههابراین ،لکنههت پدیههد ا
فوق العهاد پیچیهد روانهی -رکتهی اسهت کهه در رونهد
طریعی گفتهار فهرد براثهر تکهرار ،گیهر ( )Blockو  ...بهروز
میکند" ( .)Akhgar Pour, 2009: 56نتهایج پهژوهشهها
اکی از آن است که دوزبان ی از عوامل به وجود آورند و
تشدیدکنند لکنت زبان است؛ از پژوهشهها مسهتند در
این زمینه پژوهش جان آیزنسون و اوجو لیو است کهه
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نشان داد "تعداد لابل توجهی از کودکانی که تأخیر گفتهار
دارند در خانواد ها دوزبانه به سر برد اند و درعهین هال
نتی ه گیر محتاطانه تر آنکه تا کودک به یک زبان تسهلط
پیدا نکرد او را در معری زبان دی ر لرار ندهند زیرا هد
متوسط این دور  3الی  4سال ی است" ( Akhgar Pour,
.)2009: 56
اخ رپههههور ( )Akhgar Pour, 2009کارشههههناس
گفتاردرمانی ،فراوانی لکنت در دوزبانهه هها را نتی هه عهدم
تعامل آموز زبان مادر و زبان دوم دانسته که پهیش از
پنجسال ی رخ میدهد .و معتقد است که فراوانی لکنهت
در دوزبانهها بیشتر از یکزبانهها است و در درمهان لکنهت
با منشأ دوزبان ی توجه صرف بهه سهایر درمهانهها ،بهدون
همراهی آسیب شناسان گفتار امر محتهوم بههه شکسهت
است .و بیان می کند که مسدوالن آموزشی ،باید آموز
دوزبانه را با توجهه بهه ویژگهی هها فرهن هی و زبهانی آن
ینهه آمهوز زبهان
منطقه طهرحریهز نماینهد .و در زم ٔ
مادر و زبهان دوم پیشهنهاد مهیدههد کهه بایهد اولویهت
آموز به زبهان مهادر داد شهود و از هرگونهه اسهتفاد
ناب ا از نظرا غیر کارشناسانه ممانعت به عمل آید چراکه
نتی ه معکوس دربر خواهد داشت .بر این اساس ،بر اولیها
آموزشی و فرهن ی جامعه است که شرایط را برا آموز
زبان مادر در محیطها دوزبانه در لالب کتب درسی به
وجود آورند و مانع از به وجود آمدن آسیری به نهام لکنهت
زبان اصل از دوزبهان ی در سهطح جامعهه شهوند چراکهه
مسدولیت این امر خطیر در خاتمه متوجهه نظهامآموزشهی
خواهد بود.
در مراکز آموز عالی ایران ،مطالعة جهامعی در مهورد
مشکو یادگیر دانشآموزان دوزبانه صور ن رفته ،امها
این مقوله به عنوان وزة جدید در سیاستگهذار هها
آموزشی موردتوجهه م هامع علمهی نظیهر یونسهکو ،دفتهر
بین المللی تعلی وتربیت و نظام هها آموزشهی کشهورها
توسعهیافته لرارگرفته و بهمنزلة ابزار برا آماد ساختن
افهراد بهرا زنهدگی در کشهور چنهدفرهن ی ،بهه بسهتر
جدید برا کندوکاوها علمی مردل شد اسهت .نتهایج

تحقیقا پژوهش ران داخلی و خارجی هرکدام بهنوعی بهر
آثار منفی آموز بهه زبهان غیرمهادر اشهار داشهتهانهد
به طور که کودکانی که به زبان غیرمادر آموز رسمی
میبینند در یطهها شناختی ،عاطفی ،روانی -رکتهی،
فرهن ی و  ...دچار آسیب ها غیرلابل جررانی مهیشهوند.
در پیشینة این پژوهش ،دوزبانه به دانهش آمهوزانی اطهوق
میشود که تا لرل از شرو آموز ها رسمی در خانهه و
اجتما به زبان مادر تکله مهیکننهد و از زمهان شهرو
آموز ها رسمی تغییر زبان میدهند و به زبهان فارسهی
آموز میبینند.
نتایج پژوهش ( )mehrjo & hadiyan, 1996با عنهوان
«مقایسههة پیشههرفت تحصههیلی دانههشآمههوزان دوزبانههه و
یکزبانه» نشان داد که مشکوتی کهه بهر سهر را آمهوز
دانشآموزان غیرفارسیزبان در مدرسه وجود دارد ،مهانع از
درک و فه مطالب درسی ارائهشد از سو معل میشود
و همین سرب دلسرد و ا ساس قار آنها مهیشهود و
در نهایت این دانش آموزان بها افهت تحصهیلی و مهردود
روبرو میشوند که این امر در روستاها بیشتر از شهرها بهه
چش میخورد.
در پژوهشی که ( )khosro, 1997بها عنهوان "بررسهی
میزان اضطراب در افراد دارا لکنت زبان و مقایسه آن بها
افراد بدون لکنت زبان" مهورد بررسهی لهرارداد و بهه ایهن
نتایج دست یافت :میزان اضطراب افراد دارا لکنت بهطور
معنیدار بیشتر از افراد بدون لکنت اسهت .همچنهین در
هیچیک از افراد بدون لکنت نشانها از اضطراب مشهاهد
نشد است؛ بنابراین یافته ها این پژوهش نشان میدههد
که اضطراب در کودکان دچار لکنت زبان بیشتر از کودکان
عاد است این یافته تأیید بر نقش اضهطراب در لکنهت
زبههان بههود و نقههش آن را چههه بهههعنههوان عامههل اصههلی
ای ادکنند آن و چه بهعنوان عامل ثانو لکنت زبان مه
میداند.
نتایج پژوهشی که ( )arefi, 2004بها عنهوان «بررسهی
مهار ها زبانی -شناختی کودکان دوزبانه با زمینهههها
التصاد  -فرهن ی متفاو » ان هام داد هاکی از آن بهود
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که منابع آموزشهی در دسهترس تها چهه انهداز مهیتوانهد
پیشرفت آموزشی در زبان دوم کودکهان دوزبانهه را تحهت
تأثیر لرار دههد .در ایهن پهژوهش ،کودکهانی کهه فرصهت
گذراندن دور ها لرهل از دبسهتان را داشهتهانهد توانهایی
یادگیر زبان فارسی آنهان بههمراتهب بیشهتر از کودکهانی
است که چنین فرصتی را در اختیار نداشتهاند.
پژوهش فنهایی ( )Fanaee, 2005بها عنهوان «بررسهی
مسائل دوزبان ی تحصیلی دانشآموزان» ،بیان ر این مسدله
بود که آموز به زبان مادر ازنظر روانشناسهی سهرب
درک بهتر مطالب میگردد و ازنظر اجتماعی سرب جهذب
را ت تر کهودک در محهیط اجتمهاعی مهیشهود و ازنظهر
عاطفی ،کودک را از گسست ی عاطفی نسهرت بهه محهیط
درس دور م هیکنههد و ازنظههر آموزشههی سههرب بههاال رفههتن
ارتراطا مدرسها می شود و دانشآموز را از ابهزار اصهلی
تفکر یعنی ارتراط برخوردار میکند اما چنانچه در محهیط
متعاری درسی کهه تهدریس بهه زبهان غیرمهادر باشهد،
کههودک در تنظههی و بیههان تفکههرا خههود دچههار مشههکل
م هیشههود و ایههن عههدم توانههایی در بیههان مسههائل سههرب:
ک رفی ،سهرخوردگی عهاطفی و ا سهاس خ الهت در او
خواهد شد.
در پژوهش که ( )asareh, 2008خود با عنوان «بررسی
مسائل زبانآموز کودکان پایة اول مناطق دوزبانه و ارائهة
ال و برنامة درسی برا آنان» ،وجود مشهکو زبهانی را
در کودکان مناطق دوزبانه به عهواملی همچهون ن ذرانهدن
دورة یکسالة پهیشدبسهتانی ،نامتناسهب بهودن محتهوا
کتاب ها درسی با ویژگی ها ذهنی و بومی این کودکان
و کمرود وسایل کمکآموزشی نسرت داد اند.
در مقالههها کههه ( )asgariyan, 2007تحههت عنههوان
"جای ا فرهنگ لومی در تربیت شهروند" در جوامع چند
لومیتی مانند ایران ،بههکهارگیر فرهنهگهها لهومی در
آموز رسمی و اشاعة آن از طریق برنامة درسهی ،زمینهة
پیوند الوام و نژادها جامعه را به وجود مهیآورد و باعهت
و د ملی میشود.
در پژوهشی کهه ( )gohari, 2010بها عنهوان «بررسهی

مسائل تحصیلی دانش آموزان دوزبانه از دیدگا دانش ویان
کردزبان دانش ا ایوم» به این نتی ه رسید که آموز به
زبان غیرمادر با مسائل تحصهیلی دانهشآمهوزان دوزبانهه
رابطة معنادار دارد و آموز به زبان غیرمهادر بهر ابعهاد
آموزشی ،عاطفی و هویتی دانش آموزان دوزبانه تأثیر سهو
دارد .همچنین یافتهها پژوهش نشان داد که آموز بهه
زبان غیرمادر در بی توجهی به زبان مادر دانش آمهوزان
دوزبانه تأثیر بسزایی دارد.
نتایج پهژوهش ( )Sadeghi, 2010بها عنهوان «بررسهی
سند برنامةدرسی ملی جمهور اسومی ایهران بهر اسهاس
رویکههرد آمههوز چنههدفرهن ی» نشههان داد کههه در سههند
برنامةدرسی ملی به مالفهها آموز چندفرهن ی توجهه
نسری بود ؛ بهطور که در بخهش مربهوط بهه راهرردهها
یاددهی -یادگیر از آن غفلت شد است.
( )Azizi & et al, 2010در پژوهشی با عنوان «بررسی
وضعیت آموز چندفرهن ی در مراکز تربیهتمعله شههر
سنندج از منظر دانش ویان» به ایهن نتی هه رسهیدند کهه
مدرسان این مراکز در آمهوز هها خهود بهه موضهوعا
آموز چندفرهن ی توجه چندانی ندارند ،تی با تحلیهل
محتوا کتهب درسهی مراکهز تربیهتمعله نیهز مشهخم
میکند که توجه چندانی به مفاهی آموز چنهدفرهن ی
در محتوا درسی نشد است.
در پژوهشی که ( )mohamadi & et al, 2010با عنوان
«تأثیر مههار زبهانی برشهد نهاروایی در دانهش آمهوزان
دوزبانه مرتوبه لکنهت زبهان» کهه باههدف بررسهی نقهش
مهار زبانی در میزان ناروایی دوزبانهههها کهرد -فهارس
زبان دچار لکنت صور گرفت نتایج اکی از این بود کهه
پیچیدگی زبانی زبان فارسی (شامل میان ین طول گفتهار،
طول پهنج جملهة طهوالنی ،تعهداد افعهال جملهه و تعهداد
بندها وابسته در جمله) به طور معنادار بیشهتر از کهرد
است و شد لکنت شرکتکنندگان در زبان فارسی بیشتر
از کرد است .از نتایج دی ر این است کهه عهدم آمهوز
زبان مادر به این دانشآموزان در مدرسه ،یادگیر آنهها
را ضعیف و شرایط را برا یادگیر دو زبان نهابرابر کهرد
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است .چراکه شد ناروایی زبان (غالب) فارسی بیشتر بود.
ارتراط عاطفی مثرت با زبان مادر ه مهیتوانهد یکهی از
دالیل این وضعیت است.
یافتهههههها ( )amiri, 2010در پژوهشههی بهها عنههوان
«بررسی تأثیر اضطراب در کودکهان دچهار لکنهت زبهان و
کودکان عاد شهرستان شهرضا و اصفهان» نشان داد کهه
میزان اضطراب کودکان دچهار لکنهت ،بیشهتر از کودکهان
عاد است.
در پهژوهش ( )Rasouli & hamidi, 2012بها عنهوان
«پیامدها آموز پیش دبستانی برا نوآموزان دبسهتانی
در استانها دوزبانه :آمادگی و پیشرفت زبهانی بیشهتر»،
پرداز داد ها برتهر پهیشدبسهتانی رفتهه هها را نشهان
میدهد و این گویا کارایی دور ها پیشدبستانی و نیاز
به گستر هر چه بیشتر آنهاست.
نتهایج پهژوهش ( )Iraqi & Hatami, 2012بها عنهوان
«بررسی مشکو سهوادآموز دانهش آمهوزان دوزبانهه در
مقطههع ابتههدایی» ههاکی از آن بههود کههه مشههکل اصههلی
دانش آموزان ،عدم درک معنا و ای اد ارتراط آنها بها معله
است که ناشی از ناآشنایی دانش آموزان با هسهتة معنهایی
زبان فارسی و عدم تسلط به آن است .همچنین آموز به
زبان مادر ازنظر عاطفی ،اجتماعی ،روانشناختی و ازنظر
آموزشی کودک را تحت تأثیر لرار میدهد و موجهب ارتقها
او ازنظههر تفکههر و رشههد زبههانی و ذهنههی مههیشههود و از
نارسایی ها موجود زبان آموز و سهوادآموز کهه تحهت
تأثیر این عوامل به وجود میآید میکاهد.
در پژوهشی که ()Iraqiyeh & fathi vajargah, 2013
با عنوان «جای ها چنهدفرهن ی در آمهوز مدرسهها و
آموز عالی» که هدف از آن بررسی جای ا چندفرهن ی
در آموز مدرسها و تریهین آثهار آن در آمهوز عهالی
است .پیشفری این تحقیق این است کهه یهادگیر هها
آمههوز مدرسههها در زمین هة آمههوز چنههدفرهن ی بههر
آمههوز عههالی تأثیرگههذار بههود و نههو یههادگیر ههها
دانش آموزان در گستر فضا سهازگار و توافهق میهان
فرهنگها و یا ای اد مانع در آموز عالی ماثر است رو

این پژوهش ،لومن ار بود است .نتهایج پهژوهش ،وجهود
زمینهههههها خههانوادگی و اجتمههاعی در اسههتهزا سههایر
فرهنگ ها ،ا سهاس برتهر و تعصهرا فرهن هی ،ضهعف
اطوعهها دانههشآمههوزان از شخصهیتههها و آثههار فرهن ههی
برجسته را نشان میدههد .ایهن مسهائل مهیتوانهد فضها
سههازگار و توافههق میههان فرهنههگههها ،ن هها عقونههی بههه
فرهنگها و پرهیهز از انحصهارگرایی فرهن هی در آمهوز
عالی را با دشوار هموارساخته و زمینهساز کاهش خزانهة
فرهنههگ ملههی در اثههر بههیاعتنههایی بههه عناصههر اساسههی
فرهنگها بومی گردید و بحهران هویهت در شههروندان
ایرانی را فراه آورد.
نتایج بررسیها ( )Sher Ali Pour & et al, 2013بها
عنوان «فرا تحلیل نقش آموز هها پهیش از دبسهتان و
دوزبان ی در پیشرفت تحصیلی» نشان داد که رابطة بهین
دوزبههان ی و پیشههرفت تحصههیلی مایههت الزم را دریافههت
نکرد و همچنین نتایج اکی از آن بود که آموز هها
پیش از دبستان ،عملکرد تحصیلی را تریین میکند.
در تحقیقی که ( )hatamzade arabi & et al, 2015با
عنههوان «مقایسههة عملکههرد تحصههیلی و خههود کارآمههد
تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تهک زبانهة دورة ابتهدایی»
ان ام داد ،نتایج اصل از داد ها پرسشنامهها نشهان داد
کههه از بههین عوامههل عملکههرد تخیلههی فقههط در عامههل
برنامه ریز  ،تفاو معنی دار بهین دانهش آمهوزان دختهر
دوزبانههه و بانههه وجههود دارد و در بههین عوامههل خههود
کارآمههد تحصههیلی در عامههل اسههتعداد تحصههیلی بههین
دانشآموزان دختر دوزبانه و تکزبانه تاون معنادار است.
مههارتین و اسههتوار ( )Marin & Stuart, 2005در
پژوهشی با عنوان «جست و ا ساس بچهها دوزبانه در
مورد دوزبانه بودن و متعلق بهودن بهه دو محهیط متفهاو
آموزشی» به این نتی ه رسید که دوزبانهها نظرا خهود را
در هر زبانی به رو متفاو بیان میکنند.
پرینسلو ( )prinslo, 2007در پژوهشی با عنوان « هق
آموز به زبان مادر » به این نتی ه رسید که بهتر است
سیست آموز وپرور دوزبانه باشد .چون ایهن سیسهت
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در مدارس ابتدایی اجرا نمیشود میهزان تهرک تحصهیل و
شکست تحصیلی باالست چون زبهان آمهوز بهرا ارائهة
درس نامناسب است.
( )Johnson, 2011در مقالة خهود تحهت عنهوان «آیها
آموز وپرور مرتنی بر فرهنگها مختلف باعت بهرود
ن ر دانش آموزان نسرت به نژادها گوناگون میشهود»
به این نتی ه رسهیدند کهه کودکهانی کهه تحهت آمهوز
مرتنی بر فرهنگها متفاو لهرار مهیگیرنهد کمتهر بهه
خاطر تفاو ها نژاد آسیب میبینند .در مطالعها کهه
( )Seman & et al, 2011بها عنهوان "بررسهی اثربخشهی
تههدریس و یههادگیر مرتنهی بههر چنههدفرهن ی بههه سههمت
انس ام ملی" در مالز ان ام دادند ،یافتههها تحقیقهاتی
آنها نشان داد که یک رویکهرد چنهدفرهن ی مهیتوانهد بها
برجسته نمودن نقهش و مشهارکت تمهام نژادهها در ای هاد
دولت -ملت چندفرهن ی برابر ،انسه ام ملهی را در میهان
دانشآموزان چند نژاد افزایش دهد .بر این اسهاس ،یهک
رویکرد چندفرهن ی بهر اسهاس تهاریخ فرهن هی ،لهومی و
انس ام ملی ،برا غلره بر مشکو ضرور است.
با توجه به پیشینة پژوهش میتوان استنراط کهرد کهه
نادیهد گهرفتن تنهو فرهن هی و بهیتهوجهی بهه مسهائل
برنامه درسی مدارسِ کشورها چندفرهن ی،
ٔ
دوزبان ی در
بهعنوان امر دور از والعیت دید مهیشهود؛ زیهرا جامعهه
امروز ایهران بها برخهوردار از ویژگهیهها چنهدفرهن ی
نیازمند نوعی سیاستگذار و برنامهریز اسهت کهه ایهن
نو تنو و تکثهر را در عرصهههها مختلهف بهه رسهمیت
بشناسد .بدیهی است که این بسترسهاز نیازمنهد فهراه
کردن مقدما و زمینهههها فرهن هی و آموزشهی الزم از
طریق نظام آموزشی و برنامه ها درسی آن است .بهر ایهن
اساس ،هدف اصلی پژوهش اضر ،شناسایی آسهیب هها
فرهن ی ،دانشی ،ن رشی و توانشی آموز به زبان فارسی
از دیههدگا دبیههران و دانههشآمههوزان دبیرسههتانی کردزبههان
شهرسههتان سههنقر و ارائههة راهکارهههایی بههرا ههل ایههن
آسیب هاست .در راستا رسیدن بهه ههدف ،ایهن مطالعهه
تو دارد به سهااال زیهر پاسهخ دههد .1 :آسهیب هها

فرهن ی ،دانشی ،ن رشی و توانشی آموز به زبان فارسی
دانش آموزان کردزبان از دیدگا دبیران و دانش آمهوزان تها
چه انداز است؟  .2از دیدگا مصا رهشهوندگان ،آمهوز
به زبان فارسی صِرف ،چه آسهیبهها فرهن هی ،دانشهی،
ن رشی و توانشی برا دانهشآمهوزان کردزبهان بهه وجهود
آورد اسهههت؟  .3از دیهههدگا مصههها رهشهههوندگان چهههه
راهکارهایی برا رفع این آسیبها پیشنهاد میشود؟
روش پژوهش

پژوهش اضر از نو طرحها تحقیهق بهه رو آمیختهه
(ترکیرههی) و بهها رویکههرد تشههریحی اسههت و ازنظههر هههدف
کاربرد است" .در این نو طرحها ،پژوهشه ر بههمنظهور
تشههریح یههک پدیههد  ،وزن اصههلی را بههه داد ههها کمههی
اختصاص میدهد اما از داد ها کیفی برا تشریح ابعهاد
مختلف پدید استفاد میکند و در گهردآور داد هها اول
داد ها کمی و بعد داد ها کیفی گهردآور مهیشهود؛
به عرار دی ر ،از داد ها کیفی (مصا ره) بهرا توضهیح
بیشتر و آشکار کردن برخی جنرهها ابهامبران یز استفاد
میشود" ( .)Bazargan, 2013: 165جامعهةآمار شهامل
 160دبیر و  4023دانشآموز و نمونه آمار آن  113دبیر
و  354دانشآموزان دبیرستانی کُردزبان شهرستان سنقر و
کلیایی در سال تحصهیلی  1393-94اسهت کهه بهه رو
نمونهگیر خوشها چندمر لهها و بهر اسهاس جهدول
کرجسی و مورگان انتخاب شد اند (در رو برآورد نمونهه
کههوکران ،تعههداد نمونهههههها کمتههر بههه دسههت آمههد).
جامعةآمار بخش کیفی (مصا ره) شامل تمام کارشناس
آموزشی و پرورشی و دبیران نمونه استفاد شهد .در ان هام
این پژوهش از دو ابزار کمی (پرسشنامة محقق سهاختها
که بهمنظور گهردآور داد هها بهرا آزمهون پرسهش اول
(شامل  21گویة بسته پاسخ) در لالب طیف پهنجدرجهها
لیکر طرا ی شد ).و کیفی (مصا ره نیمه سهاختاریافته
بههههصهههور انفهههراد بههها  20نفهههر از کارشناسهههان
آموزشیوپرورشی و دبیران نمونه که به رو نمونهگیهر
هدفمند انتخاب شدند) بهرا گهردآور داد هها اسهتفاد
شد .روایی صور و محتوایی پرسشنامه ها با نظهر اسهاتید
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گرو علومتربیتی مورد بررسی و بازن ر لرار گرفهت و در
د مطلوب ارزیابی شد .برا بررسی پایایی پرسشهنامه ،از
رو برآورد ضریب آلفا کرونرهاخ ()Cronbachs Alpha
استفاد شهد کهه  0/75بهرا پرسشهنامة دبیهران و 0/76
برا دانهشآمهوزان بهه دسهت آمهد .مطالعهة نظهر ایهن
پژوهش بهصور کتابخانها و از را مقهاال  ،کتهابهها و
م و جمعآور شد .در ت زیه وتحلیل داد ها کمی از
آمار توصیفی و استنراطی در نرمافزار  spssشامل (جهدول
فراوانی ،میان ین ،درصهد فراوانهی داد هها ،آزمهون  Tتهک
نمونها ) و برا ت زیهوتحلیل داد ها کیفی (مصها ره)
از رو مقولهههبنههد اسههتفاد شههد .مقولهههبنههد  ،عمههل
طرقهبند عناصر تشکیل دهندة محتهوا مهتن مصها ره

بهصور تمایز و گرو بند بر اساس شراهت و موکها
از لرل تعیهینشهد اسهت ( ;Afzalkhani, Godes. 2011
 .)cited in Zamani, 2016: 87به این صور که ابتهدا در
ههین مصهها ره ،تمههام گفتهههههها مصهها رهشههوند
یادداشتبردار و ویرایش شد و سدس با توجه به ماهیهت
و وجه اشتراک و افتراق آنها تمام مصا ره ها دسهتهبنهد
گردید و بهصور آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانهی)
در جداول بر اساس سااال پژوهش ارائه شد.
گزارش یافتهها
بخش نخست :یافتههاي کمی

ویژگیها توصیفی نمونه گیر دبیران و دانش آموزان بهر
اسههاس متغیرههها جنسههیت ،فراوانههی ،درصههد فراوانههی.

جدول شماره  :1توزیع فراوانی دانشآموزان و دبیران برحسب جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

دانشآموزان پسر

۸۳۲

۷۶/۸

دانشآموزان دختر

۱۱۶

۳۸/۲

جمع کل دانشآموزان

۳33

۱۱۱

دبیران مرد

۶۸

۷۳/۶

دبیران زن

1۱

۳۷/۳

جمع کل دبیران

۱۱۳

۱۱۱

جدول ( )1نشان میدههد کهه دانهشآمهوزان پسهر بها
( )%67/2و دبیران مرد با ( )%63/7بیشترین درصد فراوانی
را دارند.
بررسی سؤال اول :آسیبها فرهن ی ،دانشی ،ن رشهی
و توانشی آموز به زبان فارسی دانش آموزان کردزبهان از
دیدگا دبیران و دانشآموزان تا چه انداز است؟
برا بررسی سااال پژوهش از آزمون  tتک نمونهها
در جدول ( )2استفاد شد .ابتدا پرسشها مربوط به ههر
مالفه ت میع گردید و اصهل آن را در هد متوسهط ههر
ساال که عدد ( )3انتخاب شد ضرب کردی  ،بنابراین نمر
مههوک بههرا ان ههام آزمههون  tتههک نمونههها در مالفههه
آسیبها فرهن ی عدد ( ،)11آسیب هها دانشهی (،)12
آسیبها ن رشی ( )11و آسهیبهها توانشهی ( )15بهه

دست آمد .نتایج آزمون در جدول ( )2آمد است.
مقههدار آزمههون  tتههک نمونههها در جههدول ( )2نشههان
می دهد که با اطمینهان  0/99مقهدار میهان ین والعهی بها
اختوف معنهادار از میهان ین مفهروی بهاالتر اسهت .بهه
عرارتی دبیران و دانشآموزان آموز بهه زبهان فارسهی را
منشأ آسیبها فرهن ی ،دانشهی ،ن رشهی و توانشهی در
دانشآموزان کُردزبان میدانند.
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جدول شماره  :2آزمون  tتک نمونهاي (آسیبهاي فرهنشی ،دانشی ،نشرشی و توانشی از دیدگاه دبیران و دانشآموزان)
مؤلفهها

فرهنگی
دانشی
نگرشی
توانشی

گروه

میانگین
واقعی

دبیران
دانشآموزان

دبیران
دانشآموزان

دبیران
دانشآموزان

دبیران
دانشآموزان


۸۱/۱۶۶
۸۱/33۱
۱3/۸3۷
۱3/۲93
۸۱/۶۱۷
۸۱/3۲1
۱۷/9۲۸
۱۶/31۸

میانگین
مفروض
۱۲
۱۸
۱۲
۱3

انحراف
معیار

انحراف استاندارد
میانگین

تفاوت
میانگین

درجة
آزادی

T

P

۳/۱13
۳/9۱۱
۸/۱۱۱
۸/۱۷۳
۳/۱۶۶
۳/۱39
۳/۱۸۲
۸/۲۱۱

۱/۸93
۱/۸۱۶
۱/۱9۲
۱/۱۱9
۱/۸9۲
۱/۱۷۸
۱/۸91
۱/۱1۲

۳/۱۶۷
۳/33۱
۳/۸3۷
۸/۲93
۳/۶۱۷
۳/3۲1
۱/9۲۸
۸/3۸1

۱۱۸
۳3۳
۱۱۳
۳3۳
۱۱۸
۳3۳
۱۱۸
۳3۳

۱۱/۶۳3
۱۶/۱۳۱
۱۷/۳9۸
۸۷/1۱۱
۱۸/1۳1
۸۸/۱1۷
۷/۶۳۷
۱۶/۱۲۳

۱/۱۱۱۱

جدول  :5آزمون  tتکنمونهاي بر اساس میانشین وزنی مؤلفههاي فرهنشی ،دانشی ،نشرشی و توانشی
تفاوت میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
گروه
مؤلفهها
p
t
۱۶/۱۳۱
./39۱
./۷3۱
۳/39۱
دانشآموزان

فرهنگی
۱۱/۶۳3
./3۸9
./3۸1
۳/3۸9
دبیران
۸۷/1۱۱
./۶۸۳
./3۱3
۳/۶۸۳
دانشآموزان

دانشی
۸۷/1۱۱
./۲۱1
./3۸۶
۳/۲۱1
دبیران
۱/۱۱۱۱
۸۸/۱1۷
./39۶
./3۱9
۳/39۶
دانشآموزان

نگرشی
۸۸/۱1۷
./۷۱9
./3۸9
۳/۷۱9
دبیران
۱۶/۱۲۳
./3۱۲
./3۷۱
۳/3۱۲
دانشآموزان

توانشی
۷/۶۳۷
./۳9۷
./۷۸3
۳/۳9۷
دبیران

مقدار آزمون  tتک نمونهها از دیهدگا در جهدول ()3
نشان می دهد که متغیر دانشی دانش آمهوزان بها میهان ین
( )3/723و دبیران بها میهان ین ( )3/114بهاالترین میهزان
آسیبپذیر و متغیر توانشهی دانهشآمهوزان بها میهان ین
( )3/501و دبیران با میان ین ( )3/396پایین ترین میهزان
آسیبپذیر را دارد .مقایسة مقدار آزمون  tتکنمونها از
دیدگا دبیران و دانشآمهوزان نیهز نشهان داد کهه ههر دو
گرو  ،باالترین میزان آسهیبپهذیر را مربهوط بهه متغیهر
دانشی و کمترین میزان آسیبپذیر را مربوط بهه متغیهر
توانشی میدانند.
بخش دوم :یافتههاي کیفی (مصاحبه)

بهها توجههه بههه شههرایط اجتمههاعی در برخههی فرهنههگههها،
پرسشنامه ممکهن اسهت نتوانهد داد هها را بها دلهت الزم،
همانند یک مصها رة دلیهق بهه دسهت دههد ( Sarmad,
 ،)bazargan, & Hejazi, 2014: 141بنهابراین بهرا بهاال
بههردن دلههت داد ههها گههردآور شههد بهها گروهههی از
جامعههةآمار مصهها رة انفههراد شههد؛ زیههرا پژوهشه ر بهها

استفاد از پرسشنامه فقط میتواند جنره ها مشاهد پذیر
یک پدیدة لابل انداز گیر را مورد بررسی لرار دهد؛ ولهی
چنانچه پژوهش ر بخواهد جنرهها نهفتهة یهک پدیهد را
بررسی کند در این الت رو ها پژوهش کیفی را بکهار
میبرد .بنابراین با توجه بهه نرهود پرسشهنامة اسهتاندارد و
گسههتردگی جنرهههههها مههورد مطالعههه و بههرا آگههاهی از
جنرههها نهفتهة محهیط مهورد مطالعهه ،بها کارشناسهان
آموزشیوپرورشی و دبیهران نمونهه ،مصها ره ا در مهورد
آسیب ها فرهن ی ،دانشی ،ن رشهی و توانشهی بهه شهرح
جدول ( )4ان ام شد.
بررسی ساؤال دوم :از دیهدگا کارشناسهان آموزشهی-
پرورشی و دبیران نمونه ،آموز به زبان فارسی صِرف چه
آسههیبههها فرهن ههی ،دانشههی ،ن رشههی و توانشهی بههرا
دانشآموزان کردزبان به وجود آورد است؟
آسیب ها فرهن ی ،دانشی ،ن رشی و توانشی مهدنظر
مصا رهشوندگان در جدول ( )4بیان شد اند.
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جدول  :1آسیبهاي فرهنشی ،دانشی ،نشرشی و توانشی از دیدگاه مصاحبهشوندگان
درصد فراوانی
فراوانی
آسیبها
مؤلفهها
51
51
بیگانه شدن با هویت و فرهنگ بومی
51
51
بیتوجهی به زبان مادری
فرهنگی
51
9
تضاد شخصیتی

دانشی

نگرشی

توانشی

درک سطحی و طوطیوار مطالب درسی
عدم درک درست گفتههای معلم
ترک تحصیل از مدرسه بعد از دیپلم
ایجاد اضطراب در دانشآموزان
عدم ایجاد صمیمیت بین معلم و دانشآموز
کاهش انگیزه درس خواندن دانشآموزان
اشتباهات لفظی
لکنت زبان
تنبیه بدنی دانشآموزان توسط دبیران

بر اسهاس یافتهه هها جهدول ( ،)4بیشهترین فراوانهی
آسیب ها فرهن ی ،دانشی ،ن رشی و توانشی بهه ترتیهب
عرار اند از :بی انه شدن با هویت فرهنهگ بهومی ()%75؛
درک سطحی مطالهب درسهی ( ،)%10ای هاد اضهطراب در
دانش آموزان ( )%65و اشهتراها لفظهی ( )%55اسهت .در
ضمن با توجه به جمع فراوانیهها در ههر مالفهه مهیتهوان
گفت که بیشترین آسیب ها به ترتیب مربوط به مالفه ها
فرهن ی ،دانشی ،ن رشی و توانشهی اسهت؛ ایهن یافتهه بها
یافته هها بخهش کمهی در جهدول ( )3مرنهی بهر اینکهه
دانشآموزان به ترتیب در یطهههها دانشهی ،ن رشهی و
توانشی بیشترین آسیب را دید اند همسو و تشریح کننهدة

جمع 15
55
55
1
جمع 11
51
55
5
جمع 15
55
0
1
جمع۸۸

08
58
51
51
11
11
11
58
51

آن است .عوو بر جدول ( ،)4مصا رهشوندگان بهصهور
تک مورد  ،بهه ا سهاس ترعهی  ،بهیعهدالتی و تحقیهر،
مدرسهههگریههز و افههت تحصههیلی ،گوشهههنش هینی و عههدم
مشارکت در فعالیتها گروهی اشار داشتهاند.
بررسی ساؤال دوم :از دیهدگا مصها رهشهوندگان چهه
راهکارهایی برا رفع آسیب ها فرهن ی ،دانشی ،ن رشی
و توانشی پیشنهاد میشود؟
در جدول ( )5راهکارها مصا ره شوندگان برا رفهع
آسیبها فرهن ی ،دانشی ،ن رشی و توانشهی بیهانشهد
است.

جدول  :3راهکارهاي مصاحبهشوندگان براي رفع آسیبهاي فرهنشی ،دانشی ،نشرشی و توانشی
درصد فراوانی
فراوانی
پیشنهادها و راهکارها
تدریسزبانوادبیاتکردی
 01
 55
یشدبستانی
آموزشهایپ 

رایگاننمودن
 58
 51
ییها
افزایشکمیوکیفیامکاناتآموزشیبخصوصدرروستا 
 11
 55
دوزبانهها

نقشپررنگرسانهدربهبودبخشیدنبههویتفرهنگی
 18
5
ضمنخدمتمعلماندرارتباطبامسائلدوزبانگیوچندفرهنگی
آموزشهای 

 18
5
استفادهازنیروهایبومیکهبهمسائلفرهنگیآگاهباشند
 51
1
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با توجه به جدول ( )5مصا رهشوندگان ،تدریس زبهان
و ادبیا کرد بها ( )%15و آمهوز هها پهیشدبسهتانی
رای ههان بهها ( ،)%60بیشههترین عامههل تأثیرگههذار در رفههع
آسهههیبهههها فرهن هههی ،دانشهههی ،ن رشهههی و توانشه هی
دانشآموزان کردزبان میدانند.
با توجه به پرسهش پهژوهش در ادامهه ،مصها رههها
مصهها رهشههوندگان در رابطههه بهها راهکارههها غلرههه بههر
آسیبها فرهن هی ،دانشهی ،ن رشهی و توانشهی بررسهی
میشود:
الف) آسیبهاي فرهنشی
نظر و پیشنهاد شما در رابطه با والدینی که به دلیال تارس از
عقب افتادن فرزندانشان از تحصیل ،با فرزندان خود از لحظة
تولد به بعد بهجاي زبان مادري با زبان فارسی صحبت میکنند
چیست؟

دبیران نمونه :نظیر دبیران در این مورد این اسهت کهه:
این عمل رفتهرفته باعت مرگ زبان مادر و دور شهدن از
فرهنگ بومی مهیشهود دروالهع بها ایهن کهار مها فرصهت
یادگیر زبان مهادر را آنهها سهلب کهرد ایه  .پیشهنهاد
دبیران :برا اینکه کودکانمان با فرهنگ بومی خو ب یرنهد
بهتر است ابتدا زبان مادر را فراب یرند و بعد به یادگیر
زبان رسمی بدردازند؛ زیرا بچهه ههایی کهه بها یهک مرنها
محک زبانی و دانش زبان مادر خود به مدرسه میآینهد،
استعدادها باالتر از خود نشان میدهند .بهدین منظهور
پیشنهاد این است که با برگزار جلسا آموزشی از سو
آموز وپرور هر منطقه برا والدین دانش آمهوزان ،بهه
آموز آنان در زمینهة اهمیهت و نقهش زبهان مهادر در
تقویت و رشد فرزندانشان آگاهیها الزم را برسانند.
چه راهکاري براي مقابله با پیامدهاي بیتوجهی به زبانمادري
از سوي مسئوالن آموزشوپرورش الزم میدانید؟

کارشناسههههان آموزشهه هیوپرورشهه هی :کارشناسههههان
آموزشیوپرورشی بر این باورند که:
 .1آموز وپرور باید برا آیند یک هویهت پویها
به وجود آورد؛ اگر آموز وپرور ایران ،آموز
زبان کرد را در لالب کوسها درسی تهیهه و
تههدوین کنههد و بههه سههرمایة زبههانی و فرهن ههی

دانش آموزان در کل ارتراطا مدرسها توجهه و
مایت الزم شود بهطور که هویت فرامو شدة
آنان را در مقابلشان لرار دهند که به آنهها نشهان
دهد که چهه کسهی هسهتند و چهه نقشهی را در
جامعه می توانند عهد دار شوند مطمدنا میتوانهد
در توجه دانشآموزان و والدین بهه زبهان مهادر
نقش بسزایی داشته باشد .
 .2مراکز آموز وپرور نیز با برگهزار دور هها
آموز ضمن خدمت میتواند معلمهان را نسهرت
به مسهائل چنهدفرهن ی ازجملهه آمهوز زبهان
مادر آگا سازند تا معلمان در برخهورد بها ایهن
مسائل سن ید تر عمل کنند .آگهاهی معلمهان و
مدیران نسرت بهه آمهوز تکثرگرایهی فرهن هی
به نوبة خود باعت شناخت بیشهتر دانهشآمهوزان
نسرت بهه عناصهر غنهی فرهن هی مهیشهود و از
بیتوجهی به زبان مادر جلوگیر میشود.
ب) آسیبهاي حیطة دانشی ،نشرشی و توانشی
چه اقداماتی میتواند آسیبهاي دانشی ،نشرشای و توانشای
دانشآموزان دوزبانه را پیشبینی و کنترل کند؟

کارشناسان آموزشیوپرورشی معتقدند:
آشنایی بیشتر معلمان به ارتراط بین دوزبان ی با اختوال
یادگیر از طریق آموز ها ضمنخدمت میتوانهد یهک
عامل پیش یرانه برا بروز آسیبهها دانشهی ،ن رشهی و
توانشی دانشآموزان باشد.
دبیران نمونه معتقدند:
با توجه به اینکه آموز دوزبانهها به زبهان غیرمهادر
است این کودکان در طول تحصیل خود ازلحاظ شهناختی،
عاطفی و روانی -رکتی دچهار افهت تحصهیلی مهیشهوند
بدین منظور سیاست ها آموزشیوپرورشی باید به دنرهال
جرران این نابرابر آموزشهی باشهند؛ زیهرا دانهشآمهوزان
کردزبان برا تطریهق خهود بها زبهان فارسهی بایهد مهد
م هولی را به یادگیر زبان فارسی بدردازند تا ایهن مهانع
ارتراطی و یهادگیر را بردارنهد ،زیهرا زبهان فارسهی بهرا
دانههشآمههوزان دوزبانههه در ابتههدا ورود بههه آمههوز ههها
مدرسها نقش یک مانع ارتراطی و یادگیر دارد؛ امها در
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مقابل زبان فارسی برا دانشآموزان فارسیزبهان نههفقهط
محدودیت نیست بلکه باعت تسهیل فرایند یادگیر آنهان
میشود و در ضمن ،ب ا یهادگیر زبهان فارسهی ،ولهت
خود را صرف یادگیر ها بیشتر میکنند .بر این اسهاس،
آموز رای ان پیشدبستانی با توجه به نابرابر آموزشهی
و وضعیت ضعیف التصهاد دوزبانهههها مهیتوانهد راهکهار
مناسری برا غلره بر این آسیبها باشد.
بحث و نتیجهگیري و ارائة راهکارها

بر اسهاس مرهانی نظهر و ت ربهی ایهن پهژوهش ،نادیهد
گرفتن تنو فرهن ی در برنامة درسی مهدارس کشهورها
چندفرهن ی ،به عنوان امر دور از والعیت و پر از اشهکال
دید میشود؛ زیرا والعیت این است کهه جامعهه ایهران بها
تنههو نههژاد و لههومی ،شههرایط خاصههی را پیشههرو
سیاستگذاران و برنامهریهزان لهرار داد اسهت .ایهن امهر،
مطالعه و واکاو و الدام مناسب برا هم رایی و انسه ام
اجتماعی را میطلرد و نراید با سرپو گذاشهتن بهه ایهن
تنو با والعیتها اجتماعی فاصله گرفت .بههبیهاندی هر،
جامعه ایران بها برخهوردار از ویژگهیهها چنهدفرهن ی
نیازمند نوعی سیاستگذار و برنامهریز اسهت کهه ایهن
نو تنو و تکثهر را در عرصهههها مختلهف بهه رسهمیت
شناخته و بسترها الزم را برا توجه بدان فراه نمایهد.
بدیهی است کهه ایهن بسترسهاز نیازمنهد فهراه کهردن
زمینهها فرهن ی و آموزشی الزم از طریق نظامآموزشهی
است .دروالع ،پیش بینی سازوکار مناسب به منظهور ای هاد
تفاه و تعامهل میهان فرهنهگهها بهه سهو هه زیسهتی
مسالمتآمیز ضرورتی اجتنابناپذیر است .در این راسهتا از
رسههالتههها اساسههی نظههام تعلههی وتربیههت ،طرا ههی
برنامةدرسی پاسخگو به ویژگهیهها چنهدفرهن ی اسهت؛
زیرا در صور مغفول ماندن فرهنگ ها دی ر ،مهیتوانهد
زمینه ساز بسهیار از مشهکو و چهالش هها اجتمهاعی
گردد .با توجه به یافتهههها ،مرهانی نظهر و پیشهینة ایهن
پژوهش میتوان نتی ه گرفت که عدالت آموزشی در مورد
دوزبانه ها ،لقة مفقودشد ا نظام آموز متمرکز ایهران
است چهون نظهامآموزشهی ایهران خهاص کشهورها تهک

فرهن ههی اسههت ههالآنکههه ایههران بهههعنههوان کشههور
چندفرهن ی ،نیازمند آموز وپرورشی چندفرهن ی است؛
همههین مسههدله باعههت بههه وجههود آمههدن مشههکوتی بههرا
دانشآموزان دوزبانه شهد اسهت .بهر ایهن اسهاس در ایهن
پژوهش سعی در آسیب شناسی آموز به زبان فارسی بهر
اساس مالفهها فرهن هی ،دانشهی ،ن رشهی و توانشهی از
دیههدگا دبیههران و دانههشآمههوزان دبیرسههتانی و ارائههة
راهکارهههایی از سههو کارشناسههان آموزشههیوپرورشههی و
دبیران نمونه برا غلره بر آن است.
به عنوان نتی ه گیر میتوان گفت که آموز به زبان
فارسی و بیتوجهی به زبهان مهادر در کودکهان دوزبانهه،
باعت دور شدن دانشآموزان از هویت فرهن ی خود و نیهز
باعت شد که دوزبانهها بهنهوعی ،دچهار تضهاد شخصهیتی
شد باشند به این صور که آنها از فرهنهگ بهومی خهود
دور شد اند و نتوانسته اند عناصهر غنهی فرهن هی خهود را
بشناسند و نیز درعین ال نتوانستهاند بها زبهان و فرهنهگ
فارسی مثل تهکزبانهههها خهو ب یرنهد .همهین مسهدله در
مدارس نیز مشهود است به این صور که بیتهوجهی بهه
زبان مادر و آموز به زبان فارسی ،مشکو عدیهد ا
را برا دانهشآمهوزان دوزبانهه را در یطهههها دانشهی،
شناختی و توانشی به وجود آورد است .در یطة دانشهی،
عدم درک درست و کامل گفتهها معل باعهت شهد کهه
دانش آموزان مطالهب درسهی را بههصهور سهطحی درک
کنند و همین عامل باعت افت تحصیلی در دوزبانه ها شد
اسههت .در یط هة ن رشههی نرههود صههمیمیت بههین معل ه و
دانههشآمههوز باعههت ای ههاد نههوعی اضههطراب ب هیمههورد در
دانههشآمههوز شههد و همههین اضههطراب مضههاعف ،ان یههز
دانشآموزان را تقلیل داد و در نتی ه ،باز باید شاهد افهت
تحصیلی آنها باشی  .در یطة توانشی نیز ،به دلیل غفلهت
از آموز ها پیش دبستانی (به دلیل وضهعیت التصهاد
ضعیف) دانشآمهوزان دوزبانهه ،زبهان فارسهی را بههخهوبی
فران رفتهاند و نمیتوانند مثل تکزبانهههها سهلیس و روان
صحرت کنند و اغلب دچار اشتراها لفظهی و در مهوارد
ه باعت لکنت زبان شد اند.
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پیشههنهاد مصهها رهشههوندگان بههرا برطههرف نمههودن
آسیب ها فرهن ی ،دانشی ،ن رشی و توانشی را میتهوان
بههه دو بخههش تفکیههک کههرد؛  .1آسههیبههها فرهن ههی:
آموز وپرور ایران با تدریس زبان و ادبیها کهرد در
مدارس و رای ان کهردن آمهوز هها پهیش دبسهتانی در
مناطق دوزبانه با توجه به وضعیت التصهاد ضهعیف آنهها
م هیتوانههد گههام مهمههی در رسههیدن بههه آمههوز وپههرور
چنههدفرهن ی بههردارد .2 .آس هیبههها دانشههی ،ن رشههی و
توانشی :این بخش که خود شامل دو لسمت اسهت :الهف)
آموز ها لرل از مدرسه :در نو آموز هها کهه بیشهتر
مربهههوط بهههه والهههدین دانهههشآمهههوزان اسهههت توصه هیة
مصا ره شوندگان مرنی بر ایهن اسهت کهه خهانواد هها در
فرایند آموز و یهادگیر زبهان فارسهی بهه فرزندانشهان
شتاب نورزند و ب ذارنهد تها فرزندانشهان بهه زبهان مهادر
مسلط شهوند و بعهدازآن در آمهوز هها پهیشدبسهتانی
شههرو بههه یههادگیر زبههان فارس هی کننههد؛ بهها ایههن کههار
دانشآموزان هه زبهان مهادر را فرامهیگیرنهد و هه در
یادگیر زبان فارسی دچار مشکل نمیشوند چراکهه لرهل
از آموز ها پیشدبستانی کودکهان از طریهق اجتمها و
رسانهها با زبان فارسی بهصهور نسهری آشهنا شهد انهد و
آموز ها الزم دی ر را در این مراکز کسب میکنند .ب)
آموز ها مدرسه ا  .:این بخش بیشتر متوجه معلمهان،
آمههوز وپههرور و مراکههز تربیههتمعلهه اسههت؛ مراکههز
تربی هتمعل ه بهها برگههزار دور ههها آشههنایی بهها مسههائل
چنههدفرهن ی و دوزبههان ی و مراکههز آمههوز وپههرور بهها
برگزار آموز ها ضمنخدمت بهه معلمهان مهیتواننهد
رسالت خود را به نحو ا سنت ان ام دهند.
نتایج این پژوهش که درصدد آسیب شناسی فرهن هی،
دانشی ،ن رشی و توانشی آموز به زبهان فارسهی و ارائهه
راهکارها برا غلره بر آن بهود نشهان داد کهه .1 :آمهوز
صِرف زبان فارسی به دانشآموزان کردزبان و بیتوجهی به
زبان مادر برا آنان مشکو فرهن ی ،دانشی ،ن رشهی
و توانشی به همرا داشته که مه ترین آنها عرهار انهد از:
بی انه شدن با هویت فرهنگ بومی ،درک سطحی مطالهب

درسی ،ای اد اضطراب در دانش آموزان و اشتراها لفظهی
(لکنت زبان)؛ ایهن نتی ههگیهر بها تحقیقها ( Fanaee,
،)Iraqi & Hatami, 2012( ،)gohari, 2009( ،)2005
(،)Sadeghi, 2010( ،)Sher Ali Pour & et al, 2013
(Seman ( ،)Johnson, 2011( ،)Martin & Stuart, 2005
 )& et al, 2011همخوانی دارد .2 .وجهود ایهن مشهکو
نشههان از ناآشههنایی دبیههران ایههن شهرسههتان بههه مسههائل
چندفرهن ی و دوزبان ی و عدم برخورد درست دبیهران بها
این مسائل است؛ ایهن امهر بها پهژوهش ( Azizi & et al,
 )2010همخوانی دارد .3 .همچنین ناآشنایی دبیران خهود
بههه علههت بههیتههوجهی مراکههز تربیههتمعلهه بههه مسههائل
چندفرهن ی است؛ این امهر بها پهژوهش ( Azizi & et al,
 )2010همخوانی دارد .4 .بی توجهی مراکز تربیت معل ه
معلول غفلت نظام آمهوز وپهرور ایهران از مالفهههها
چنههدفرهن ی و مسههائل دوزبههان ی اسههت؛ ایههن مههورد بهها
تحقیقها ( )Sadeghi, 2010و پرینسهلو ( )2007همسهو
است.
امروز مسدولیت آموز وپرور این است کهه از ههر
فرد پشتیرانی کند تا به درک عناصر فرهنگ خهود نائهل
آیههد .تحقیقهها نشههان مههیدهههد کههه ادارة کشههور
چندفرهن ی با اتکا به التدار فرهنگ خاص و بهه شهیوة
غیر دموکراتیک روزبههروز دشهوارتر مهیشهود .در شهرایط
کنونی ،تغییهر در سهاخت برنامهة درسهی متمرکهز ،امهر
یههاتی در رسههیدن بههه و ههد ملههی اسههت؛ بنههابراین
برنامةدرسی چندفرهن ی بهعنهوان یهک نیهاز ضهرور در
جوامع چندفرهن ی که میخواهد بهصور مسهالمتآمیهز
زندگی مشترکی را دنرهال کنهد ،امهر یهاتی اسهت .بها
عنایت به اجتنابناپذیر بودن توجهه بهه آمهوز وپهرور
چندفرهن ی و با تأمل در مرا ت مرهانی نظهر و ارترهاط
آنههها بهها یافتهههههها ایههن پههژوهش م هیتههوان راهکارههها و
پیشهههنهادهایی کهههاربرد و بنیهههاد دی هههر بهههرا
تعلی وتربیهت در نظهر گرفهت کهه در ادامهه آنهها را بیهان
میکنی :
 تا زمانی که نظام آموزشی ما از پایه دچار مشکل اسهت
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با تغییرا جزئی نمیتوان مشکو فرهن ی ،دانشهی،
ن رشی و توانشی دانش آمهوزان دوزبانهه را هل کهرد؛
بنابراین ابتدا باید پایهها آموز وپرور را مستحک
کنی و سهدس بهه دنرهال بهرهود جزئیها باشهی  .در
بهترین الت میتوان توصیه کرد که بها چنهدفرهن ی
شدن نظام آموز وپرور متمرکز ایران بتوان به ل
آسیبها ذکرشد ن ا امیدوارکنند تر داشت.
 با تأمل در مرا ت ت ربی پژوهش می توان دریافت که
بسهیار از آسهیبههها فرهن هی ،دانشهی ،ن رشههی و
توانشی ،ناشی از بی توجهی مراکز تربیت معل و دبیران
به مسائل چنهدفرهن ی و دوزبهان ی در آمهوز عهالی
است .یکی از علت ها این بی تهوجهی ،فقهدان رشهتة
تعلی وتربیت چنهدفرهن ی در آمهوز عهالی اسهت از
این رو برا برلرار عدالت آموزشی ،باید رشتة تحصیلی
در دانش ا تأسیس و یا دالل بهعنوان وا هد درسهی
در رشته ها علوم تربیتی و مراکز تربیت معل تهدریس
شود که معلمان با مسائل چندفرهن ی آشنا شد و در
برخورد با این مسائل سن ید تر عمل کنند .این گفتهه
با یافتهها ( )Azizi & et al, 2010همخوان است.
 در جوامع چندفرهن ی نظیر ایران که نظامآموزشی آن
بهصور متمرکهز ادار مهیشهود ،شایسهته اسهت کهه
آموز مسهائل چنهدفرهن ی ازجملهه آمهوز زبهان
مادر  ،جزئهی از رویکهرد آمهوز عمهومی باشهد .بهر
اساس نتایج ت ربی این پژوهش ،دانشآموزانی کهه بهه
زبههان غیرمههادر آمههوز م هیبیننههد در مالفهههههها
فرهن ی ،دانشی ،ن رشی و توانشهی دچهار اخهتول در
یادگیر میشوند این نتایج با یافتهها ( & mehr Jo
)Gohari, 2009( ،)Fanaee, 2005( ،)hadiyan, 1996
و ( )Iraqi & Hatami, 2012همخوانی دارد .همچنین،
بخش نظر این پژوهش ماید این است کهه آمهوز
زبانمادر موجب ارتقاتفکر و رشهد زبهانی و ذهنهی او
میشود و از نارسائیها موجهود در زبهانآمهوز کهه
تحت تأثیر این عوامهل بهه وجهود مهیآیهد مهیکاههد؛
بنابراین یادگیر زبان مادر یکی از عوامهل مهاثر در

میزان موفقیت کودکان در یادگیر زبان دوم است؛ بر
این اساس ،پیشنهاد تدوین کتاب زبان و ادبیا کرد
و تههدریس آن در مههدارس مههیتوانههد باعههت تقویههت
یادگیر زیانی آنها شود و هر یک از زبانهها موجرها
غنیساز زبان دی ر را فراه میسازد و رشهد ذهنهی
او گسترد تر خواهد شد.
 از کاسههتیهههایی کههه باعههت بههیتههوجهی والههدین
دانشآموزان از زبان مادر شهد  ،نرهود «فرهن سهتان
زبان و ادب ایرانیان» است .فرهن ستانی که در آن بهه
فظ زبان و ادب تمام فرهنگ ها ایهران بدهردازد .در
وضعیت موجود یعنی وجود «فرهن ستان زبهان و ادب
فارسی» ،نهفقط به فظ فرهنگ ایرانیان کمکی نشد
بلکه در آیند نهچندان دور ممکن است باعهت نفهاق و
تفرله بین لومیتها ایران شود که این بهنوبهة خهود
باعت از بهین رفهتن و هد ملهی مهیشهود .بنهابراین
به کارگیر فرهنگ ها لومی در جامعه و هد را در
جامه تقویت میکند .این گفته با نتهایج ( asgariyan,
 )2007همسو است.
 با توجه به اینکه آموز دوزبانهها به زبهان غیرمهادر
است این کودکان در طول دوران تحصیل خهود دچهار
افت تحصیلی مهیشهوند بهدین منظهور سیاسهتهها
آموزشی وپرورشی باید به دنرال جرهران ایهن نهابرابر
آموزشی باشد که به صور پنهان ،آثار سهوئی بهرا
دوزبانه ها به همرا دارد .دانشآمهوزان کردزبهان بهرا
یادگیر زبان فارسی باید مد م هولی را در مدارس
به یادگیر زبان فارسی بدردازند تا این مهانع ارترهاطی
و یادگیر را بردارند ،اما در مقابل برا دانشآمهوزانی
که زبانمادر آنها فارسی است ،نهفقهط زبهان فارسهی
محدودیت ندارد بلکه باعت تسههیل فراینهد یهادگیر
آنان میشود .از یکسو عدالت آموزشی ای اب میکنهد
که ههر انسهان مسهدول و دردمنهد بهه فکهر جرهران
وضعیت موجود باشد و از سهو دی هر ،چهون والهدین
کودکان دوزبانه در ایران بیشتر جهز طرقها ضهعیف
التصاد هستند ،توصهیه مهیشهود کهه آمهوز هها
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