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 چکیده

پردازد. می یآموزش دوزبانگ یهاو برنامه یدوزبانگاز  یاجمال یفمقاله حاضر به تعر 

در ایران و جهان در  شدهانجامهای این مقاله همچنین تعدادی از مطالعات و بررسی

خالصه ارائه  صورتبهرا  یآموزش دوزبانه و اهمیت زبان مادر یراتتأثارتباط با 

و  موردنقدخالصه  صورتبهدوزبانی و آموزشی ایران  یزیربرنامهدهد. سیاست و می

 یهامدلد. بخش عمده مطلب به بررسی سیستم آموزش دوزبانه و گیرارزیابی قرار می

مطرح در  یکشورها یبا نظام آموزش یرانا یآموزش یستمس یقآن و همچنین تطب

 ینا وایاز محت یکی یناختصاص دارد. همچن یسسوئد و سوئ ازجمله یآموزش یستمس

 یزبان بوم یسبه تدر یازها است. لذا ندوزبانه یزبان بوم یستدر یتاهم یمقاله بررس

 یها برادوزبانه یالزم برا یطشرا یعلم یکردمطالعه شده است. در رو اندازچشماز سه 

و  یتخالق ی،)مثل کنترل شناخت یمثبت دوزبانگ یرهایتأثو  یازهااز امت یمندبهره

در  یزبان فرهنگ گذارانیاستس یتدوم به مسئول یکرد. روگرددمی یین( تبمسئلهحل 

دو مقوله  یبا بررس یاسیس یکرد. روپردازدیم یتزبان و هو یشناسبوم محوردو 

به ارتباط تنگاتنگ زبان و  «یداخل یهاچالش»و  «یو خارج المللیینب یهاچالش»

 .کندیم یدتأک یو عدالت آموزش یزبان یاستدر س ی، بر لزوم بازنگرکردهاشاره یاستس

 .یزبان مادر ی،دوزبانگ یامدهایپدوزبانه،  یتترب یمتعل یت،هو دوزبانگی، :هایدواژهکل
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 مقدمه

بشری و وجه تمایز گستردگی زندگی انسان با  هاییشرفتپکه عامل  هایییدهپدیکی از 

زبان است و سیر تکاملی جوامع انسانی  مسلماً، متمادی بوده موجودات دیگر در طول اعصار

زبان قبل از اینکه وسیله انتقال و  چراکه یستننیز  تصورقابلمیسر نبوده بلکه  تنهانهبدون آن 

و افکار پیچیده خود را  هایشهاندافراد انسان »و ارتباط باشد وسیله تفکر و اندیشه انسانی است 

مهم نوع  هاییژگیو، به این معنی که اندیشیدن که یکی از کندیمزبان منظم  یریکارگبهبا 

مشکوة .«)یابدیمنها از راه زبان جریان انسان است در شکل پیشرفته و پیچیده خود ت

یکی از وجود عمده فرهنگ حاکم وسیله تعامل در مدرسه است.  مثابهبه( زبان 1345الدینی،

( 2331) 1که بیکر طورهمان. شودینمیک موضوع درسی انگاشته  دوزبانهامروزه تعلیم تربیت 

 اسی، اجتماعی، فرهنگی،در چهارچوب سی مؤلفهتعلیم تربیت دوزبانی یک  کندیمبیان 

 مهاجرت، ازناشی  تواندیمکه این نوع تعلیم و تربیت  شودیمو آموزشی محسوب  یاقتصاد

جذب  هاییاستسمحلی یا حتی در پاسخ به  گرایییملحقوق زبانی  یهاجنبشو  هانهضت

دوزبانگی بهتر است آن را یک موضوع اجتماعی و  موضوعاتدر برخورد با  ینبنابرا باشد.

(. تعلیم 1353)بدری گرگری، یک موضوع آموزشی و تربیتی صرفاًسیاسی نگاه کرد و نه اینکه 

دانش آموزان با توانش پایین در زبان  هاآنآموزشی هستند که طی  یهابرنامهتربیت دوزبانه 

، 2)لئونگ گیرندیمیاد  شانیمادر رسمی آموزشی تعدادی از دروس خود را با کمک زبان

هم الزم به ذکر است که اگر فردی زبان دیگری غیر از زبان مادری  یدوزبانگ( در بحث 2339

یادگیری  ینهمچن .گرددینم دوزبانهشامل آموزش  وجهیوهبهخود در مدرسه آموزش ببیند 

کل مفهوم آموزش  تواندینمات یا علوم نیز ییک ماده درسی مانند ریاض عنوانبهزبان دوم 

که در  گرددیماز آموزش تعریف  یک برنامه عنوانبهزمانی این اصطالح  بلکه دوزبانه را برساند،

در قرار گیرد و این  مورداستفادهبرنامه آموزش زبان مادری کودکان برای تدریس مواد درسی 

 (.1380)نعمت قاسمی، زبان رسمی نیز در حال آموزش است است که  یحال

برای تشخیص تفاوت زبان مادری با زبان دوم گفتنی است که زبان مادری یا اولیه زبانی است 

روابط  را درنقش  ینترمهمکه  یزبان ،داندیمو آن را متعلق به خود  یابدیمکه فرد با آن هویت 

                                                      
1-baker 

2 - Leung 
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لحاظ  ینبد .کندیمو فرد برای تفکر و تخیالت خویش از آن استفاده  کندیمشخصی او ایفا 

 .(1343 ،ینیالدمشکوه) گیردیمکه اولین مفاهیم با این زبان در ذهن او شکل 

زندگی به زبان مادری صحبت  یطو محکه در خانه  ییهادوزبانهبرای  (2332 ،1اوغلی گوندور)

به زبان  خود راوبخشی از نیازهای اجتماعی  آموزندیماما سواد خود را به زبان دوم  کنندیم

، اما دو دلیل را برای کندیم استفاده« یادگیرندگان زبان»اصطالح  از ،کنندیم دوم مرتفع

اضافه است که دانش  زبانیکاینکه زبان مدرسه  نخست :کندیماستفاده از این اصطالح بیان 

دوزبانه به  شوندیمبا دو یا چند زبان مواجه  که یآموزاندانش. دوم اینکه گیرندیمیاد  آموزان

این ادعای  احتماالًشاید فاقد کارایی زبان الزم در یک یا هردو زبان باشند  روندیمشمار 

هنگام درس خواندن  هادوزبانهایران صادق باشد زیرا برخی  یهادوزبانهدورگون اوغلی در مورد 

نوعی دوزبانگی نامتوازن  یریگشکلموجب  یدوزبانگاین  شوندیم ( مواجهفارسیدوم )با زبان 

دنباله  و نوشتن ( خواندنزبانهیکبرای کودکان فارس زبان ) کهیدرحال ،شودیمیا ناهنجار 

 است و کودک در مدرسه فقط باید با نوشتن و خواندن روبرو شود، یدنو شنطبیعی حرف زدن 

تاری مواجه گردد. با صداهای زبان فارسی، معنا و نمادهای نوش ید( باکودک دوزبانه )ترک اما

 طبعاً دیگر، یهازبانهنگفت در کشورهای مختلف برای آموزش  هایینههز صرفبهلذا با غایت 

طبیعی و بدون  صورتبهو کشورهایی که  شودیمدانستن چند زبان نوعی ثروت ملی تلقی 

ی برای و سیاست گزار یزیربرنامه منظوربهمتعددند باید  یهازبانصرف سرمایه اضافی دارای 

 (.1342 2نرسیسیان،) یندنماحفظ و تقویت آن تالش 

 هایدگاهداز این  یکیدرمتفاوتی وجود دارد  هاییدگاهدبرای رویارویی با مسأله آموزش دوزبانه 

نخست  یهادر سال یژهوبهاستفاده از زبان مادری  هستسازمان یونسکو نیز  موردتوافقکه 

 (.1386)کاظمی، باشدیمای آموزش وی مسلم کودک و شرط الزم بر حق آموزش،
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 تعلیم تربیت دوزبانه از دیدگاه علم روانشناسی

و پیشرفت شناختی  شودیمروانشناسی آموزش به زبان مادری سبب درک بهتر مطالب  ازنظر 

از رشد شناختی  یاجنبه. ژان پیاژه در نظریه خود رشد زبان را کندیمدانش آموزان را تأمین 

بر اولین کلمه را  ینکهاکودک قبل  کهیطوربه داندیمکودک از جهان خارج و مبتنی بر آن 

 یبندطبقههاراشناسایی و  یدهو پد یااش ،کندیمآورد دنیای اطراف خود را تعبیر و تفسیر  زبان

همین  به .دارندرامفاهیم  معنا و. درواقع کودکان قبل از زبان باز کردن در ذهن خود کندیم

و برایش جالب  هاستآنکه قادر به درک  آوردیمدلیل کودک کلمات و عباراتی را به زبان 

 ازنظر(. 1389)عصاره،  کندیمرشد شناختی است که فراگیری زبان را هدایت  درواقعاست 

یک عنصر  عنوانبهو  شودیمدر محیط اجتماعی خود  تر کودکراحتاجتماعی سبب جذب 

عاطفی استفاده از  ازنظر. دهدیمرهنگ او را در ارتباط با گذشته فرهنگی خود قرار اصلی ف

و بدین  شودیم یشناختزبانزبان مادری در دانش آموزان سبب تداوم در استفاده از نمادهای 

و سبب باال رفتن  بازداشتهترتیب او را از گسستگی عاطفی ناشی از عدم استفاده از زبان مادری 

 .شودیمو درون کالسی  یامدرسهکمیت و کیفیت ارتباطی درون 

شکل و محتوا متفاوت از خانواده و  ازلحاظ چراکه ورود کودک به مدرسه یک حادثه است،

فاصله زیاد داشته  آموزدانشاگر زبان مدرسه نیز از زبان  حال محیط پیرامونی کودک است.

بیشتر خواهد  آموزدانشو آثار منفی آن در زندگی تحصیلی  ترتردهگسباشد ابعاد این حادثه 

ترجیح  او عملی دارد، صرفاًورود به مدرسه ابتدایی زبان برای کودک یک ارزش  هنگام شد.

از زبان خود استفاده کند و اگر الزم باشد برای ارتباط با دوستان  تواندیمتا زمانی که  دهدیم

انگیزش کودک در  ینبنابرا از زبان مادری خود استفاده کند. شهاییهمبازو جذب در گروه 

 آموزدانشهست. میزان ارتباط  هایشیهمبازاستفاده از زبان ایجاد ارتباط و یکپارچه شدن با 

نیست و داوری  آموزدانش یامدرسهارتباطات قبل از  تداوم تربیتی، هاییتموقعدر برخی از 

 در بروزاوت که یکی آشناست و دیگری ناآشنا، نخستین گام در ارتباط تومم با دو زبان متف

موقعیت تربیتی است که در آن زبان مدرسه با زبان  آموز دردانشارتباط فردی  هاییدشوار

 (.1383 همینی، تفاوت دارد )یزدانی و آموزدانش
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و که کودک دوزبانه برای ورود به مدرسه آمادگی کافی ندارد  است ینامطالعات بیانگر 

دشوارتر است. ناتوانی او  مراتببه زبانهیکسازگاری او با عوامل محیط مدرسه نسبت به کودک 

معمول احساس نگرانی کند لذا از  ازحدیشبدر بیان مناسب مطالب سبب می شودکه کودک 

نظر  طبق (.1344)شعاری نژاد،  شودیم روروبههمان آغاز در سازگاری تحصیلی نیز با موانعی 

در زبان اول شود  یسوادآموزمقدار وقت صرف آموزش کسب دانش و  ( هر1581 ،1)کمینیوس

در زبان دوم و نیز فراگیری زبان دوم و همچنین  یو سوادآموزبه همان میزان به رشد دانش 

واضحی را جهت روشن شدن  ( مثال1553) 2. هاکوتاشودیمیادگیری موضوعات درسی کمک 

زبان انگلیسی محدود وارد یکی از  یتباکفااده است. فرض کنید دو کودک این موضوع ارائه د

درس علوم را به زبان  یهابخشاز  ی( برخ. کودک )الفشودیم زبانیسیانگلمدارس کشورهای 

است.  واردشدهو سواد درسی علوم او در حد همان کالس است که بدان  گرفته یاداول خود 

م در زبان اول خود دریافت نکرده است و از سطح نوع آموزش درس علو یو( هکودک )ب

که تدریس و آموزش به زبان  اندقرارگرفتهکالس علوم عقب است. هردو این کودکان در کالس 

در درس علوم  تنهانهدلیل آموزش قبلی در علوم به زبان اول،  ( بهالفکودک )انگلیسی است. 

 گلیسی هم پیشرفت خواهند کرد.مطالب بهتری را یاد خواهند گرفت بلکه در زبان ان

 فرهنگ و زبان مادری 

 جایگاه زبان اول در محیط اجتماعی و آموزش -

در نعمت زبان که خداوند به » :فرمایدیمع( در اهمیت زبان به یکی از یارانش صادق )امام 

آن انسان آنچه را که در درون دارد ابراز می داردو  یلهوسبهانسان ارزانی داشته اندیشه کن که 

. اگر زبان نبود انسان چون حیوانی یابندیدرمبه کمک زبان آنچه را که دیگران در باطن دارند 

کرد یمگران مطلبی دریافت از دی و نه ساختیم خودآگاهگنگ بود که نه دیگران را از 

را نه حاکمان بلکه خود ملتی که به آن زبان  (. رسمیت هر زبانی39 بحاراالنوار ج - )مجلسی

آیینه ایست که هر ملتی خود را در گذرگاه تاریخ در  ضمناً. زبان کنندیمتعیین  گشایندیملب 

و قوی خود را مطرح  داریشهرچامسکی این نظریه  نوام 1594. در سال کندیمآن مشاهده 

                                                      
1 Comenius 

2-  Hakota 
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زاد هنگام تولد نهفته است. نوزادی که است در وجود نو ایینهگنجکرد که زبان مادری همچون 

که بالقوه  اییهسرمابه نام زبان مادری در وجودش است،  اییهسرماهمراه خود زندگی را آورده 

بنابراین ؛ و ذاتی است ونیز مقدم بر تولد او. زبان مادری تنها دارایی کودک هنگام تولد است

و  کندیمنمو کودک را مختل  رشد وه هرگونه محدودیت در پروسه یادگیری زبان مادری پروس

 المللیینبدفتر » 1525. در سال کندیمجدی به قوه ادراک و روان او وارد  هاییبآس

در لوکزامبورگ ترتیب داد که  دوزبانه وپرورشآموزشرا در مورد  یکنفرانس« وپرورشآموزش

مر بود که آموزش به زبانی ا یناز بعد  قرنیمناولین کنفرانس علمی در این زمینه بود در مدت 

نیز بارها  یونسکو غیر از زبان مادری به رشد ذهنی و حتی رشد شخصیت کودک آسیب میزند.

را کسی  باسوادکه شخص  داندیمبر اهمیت زبان مادری تأکید داشته و اهمیت آن را تا حدی 

 نظامبهکه قادر باشد به زبان مادری خود بنویسد و بخواند. راه یافتن زبان مادری  داندیم

آموزشی باعث خواهد شد که هم فرد از ارتباط دو زبان در یادگیری استفاده کند و هم اینکه 

دوزبانه نسبت به زبان و فرهنگ خود احساس حقارت و نسبت به زبان رسمی جامعه احساس 

(. استفاده از زبان مادری در آموزش کودکان سبب باال رفتن 1341 ی،بیزاری نکند )براهن

و دانش آموزان را از  شودیمکالسی نیز  و درون یامدرسهارتباطات درون  یتکمکیفیت و 

 کارآمداست یادگیری  ( معتقد1554) 1. رومینسازدیمابزار اصلی تفکر یعنی ارتباط برخوردار 

شناختی بستگی دارد. این زبان که ریشه و بنیاد –بان تحصیلی سواد در زبان دوم به تسلط بر ز

، معنایی و دستوری زبان مادری است که یشناختواجآن در یادگیری زبان اول است، ابعاد 

. اگر برنامه آموزشی مدارس بخشی از آموزش را به شودیمپیش از ورود به مدرسه آموخته 

زبان مادری  یهامهارتو به تحکیم و ارتقای آموختن ابعاد مختلف زبان اول اختصاص دهند 

 ناتوان سازشکل مثبتی خواهد داشت و دوزبانگی عاملی بازدارنده و  هامهارت انتقال بپردازند،

 نخواهد بود.

زبان مادری عالوه بر احساس افتخار و باال  و نوشتنکه فراگیری خواندن  است یناواقعیت 

و تحقیقات گوناگون این  کندیمبان فارسی نیز کمک به یادگیری ز آموزدانش نفسعزترفتن 

اقدامات برای تسهیل یادگیری زبان رسمی باید  موازاتبه ینبنابرا امر را ثابت کرده است.

ابراز وجود  اگر آنان گنجانده شود. یهادبستانخواندن و نوشتن زبان مادری آنان نیز در برنامه 

                                                      
1 - Romain 
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نوشتاری هم  یهاسمبلبیان همان مکنونات با  ،نداردات خود به زبان محلی مانعی وبیان مکنون

زیرا خواندن و نوشتن دنباله طبیعی شنیدن و حرف زدن  باشد داشتهمطلقاً نباید اشکالی 

( دریافت که دوزبانگی دوران کودکی تأثیر مثبتی در 1583) یستینا (.1384 یمینی،.)است

 ترینیاساسیکی از  (1552 ،1)ماالکوفبه نظر  توانایی یادگیری زبان دوم دربزرگسالی دارد.

و دانش تحصیل شده در  هامهارتفرضیات در مورد مفید بودن آموزش دوزبانه این است که 

بدین سبب باید یادگیری در زبان اول به شکل کامل  .شودیمان اول به زبان دوم منتقل زب

هنگی بیشتر مردم فر یهاتفاوت(. امروزه با توجه به شناخت 1389 خدیوی،) یردگصورت 

با حفظ و آموزش زبان و فرهنگ مادری، زبان یادگیری را نیز به کودک خود  مندندعالقه

شود. از سوی دیگر یادگیری زبان  شانیاخالقبیاموزند، زبانی که موجب غرور و حفظ موقعیت 

ر مثبت کودک در محیط آموزشی تأثی هایییتوانادوم در کنار زبان مادری بر روابط اجتماعی و 

 (.15532 مارکوسلل،کاتلین دارد )

 اقلیت در جهان یهازبانت حمایت از رضرو

این  است. شدهمطرحاقلیت در سراسر جهان  یهازبانمتعددی برای حمایت از  یهابحث

 کرد: یبندجمعبه شکل زیر  توانیمرا  هابحث

زبان حامل دانش و تجارب  0ووف -3فرضیه ساپیر بر طبق زبان منبعی ارزشمند است. ،اوالً

واالی جوامع بوده و به  یهاارزش کنندهمنتقلزبان  .باشدیمتاریخ حیات یک ملت یا گروه 

و همچنین به ایجاد ابزار و ابداع ملزومات نهادینه شدن و تقویت مطالبات  هاآنارمان خواهی 

وران رای گویشبرای درک جهانی است که ب اییلهوسساختار زبان  .کندیممردمان کمک 

در مقایسه با انقراض  فقدان یک نگاه خاص به جهان، عنوانبهن مرگ زبا ناشناخته است.

دانش سنتی ممکن است بعد از مرگ  است. یرناپذجبراندائمی و  اییعهضا حیوانات و گیاهان،

غنا و تنوع چنین گنجینه دانشی حتی بعد از یک نسل فقدان زبان  اام، باشد زبان تداوم داشته

                                                      
1 - Malakof 

2 - Kathleen Marcus 

3 - Sapir 

4 - Woof 
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وقتی زبانی از صحنه روزگار رخت  (.2333 ،2کانگاس - 1باقی بماند )اسکوتناب تواندینم

گویشوران آن زبان و حتی کل جهان با فقدان عظیم میراث فرهنگی و  یادزاحتمالبه ،بنددیبرم

 مورداحترامما زبان جزء اساسی هویت فردی است که باید دو. دانش نیاکان روبرو خواهند شد

به  هازبان هستند. تفکیکیرقابلغ گویدیمفرد و زبانی که به آن سخن  یتهو قرار بگیرد.

سازندگان قدرتمند  هازبانجداگانه نگریست  هاآنبه  توانینمگویشوران خود وابسته هستند؛ 

رهبر قبایل  ،3هینار یمزج یرس .گوییدیمهمانی هستید که  شما عضویت گروهی هستند.

زبان نیروی حیاتی  :کندیمخود درباره زبان مائوری را چنین بیان  احساسات ،«زالندنو»مائوری 

  ماندیمبرای ما باقی  دیگر چه چیزی میردیموقتی زبانی  فرهنگ و قدرت ما مائورایی هاست.

 چه نامی باید خود را معرفی کنیم  و باما چگونه  آنگاه ما باید از ملت خود بپرسیم ما کیستیم،

جایگزین برای درک آثار ذهن بشر  یرقابلغزبان منبعی  سوما،. (2333 ،9رومین و 0)نیتل

 رو، یناز  .دهدیمدرباره روش پردازش افکار در ذهن انسان به دست  زبان اطالعاتی .باشدیم

به دانشمندان کمک کند تا به  تواندیم کنندیمحفظ هزاران زبان بشری که همزمان زندگی 

متعدد زیادی را  یهازبانالزم است زبان شناسان تا حد امکان  نحوه کارکرد زبان پی ببرند.

مربوط به ساختار زبان کامل شود و بتواند دانشجویان  تریانظقرار دهند تا  مطالعه مورد

زبانی خاصی روش کمی متفاوتی اگر سیستم  بعد تحلیل زبانی را خوب تعلیم دهند. یهانسل

 کامالًاستدالل نموده و  کرده، یسازمفهومکه از آن طریق بتوانند  کندیم برای افراد فراهم

ک وآنگاه فقدان این روش خاص یک بل و رسا با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند، داریمعن صورتبه

یکی از  (.2330 ،6)رایت ردبیم یناز ب سازدیمسازنده که امکان درک و تفهیم را فراهم 

 کهیناچهارم  .باشدیمراز و غنای بیان  رمز ومحرومیت از  ،زبانیکترک استفاده از  یامدهایپ

مورد مخاطره  یهازبانتنوع زبانی و فرهنگی نمود عینی حقوق بشر زبانی است، اکثریت غالب 

 باشدیم یشانهازبان و هایتاقلنسبت به  عدالتییبو  رسمی تاریخ نابرابری اظهارنامه

                                                      
1 - Askotnab  

2 - Cangas 

3-  James Hynar 

4- Knittel  
5-  Romain 

6-  Wright 
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آموزشی ناکارآمد و شهرنشینی توزیع  یهابرنامهدلیل  ( به2333کانگاس،  -)اسکوتناب 

اقلیت به رقابت نابرابر در بازار  یهازباننامتوازن دسترسی به سواد و مطالعات زبان در مورد 

سنتی  ماندهعقباقلیت با عناوینی چون  ییهافرهنگو  هازبان. انجامدیمزبانی جهانی 

و از منابع  شدهراندهبه حاشیه  هافرهنگاین  گیرندیممورد برخورد قرار  ترپستو  ینبکوته

ملزومات حقوق  ترینیاساس. آزادی انتخاب یکی از شوندیمالزم برای توسعه و کاربرد محروم 

قدرتمند  هکننداصالحبشر است. حقوق فرهنگی زبانی و سایر حقوق بشر بایستی به شکل یک 

 و از گیرندیمدر اقتصاد بازار عمل کند. حقوق بشر زبانی در دو سطح فردی و جمعی جا 

. حقوق زبانی کندیمبا آن زندگی  و کندیمو ابراز هویت به زبان مادری پشتیبانی  یابییتهو

حقوق ضروری برای حفظ تنوع فرهنگی و زبانی است. حقوق بشر ضامن حفظ تنوع فرهنگی و 

 یگاهجاو  شأنوظیفه اخالقی است که از احترام به  . دفاع از تنوع فرهنگی یکباشدیمی زبان

 هاییو آزاد به تعهد و مسئولیت در قبال حقوق بشر یحاًتلوانسان جدانشدنی است. این 

. کندیمبومی داللت  یهازباناقلیت و  یهاگروهحقوق افراد متعلق به مخصوصاً  اساسی

و در بسیاری از کشورها برای حمایت از  و دارایی فردی و فرهنگی استیک ثروت  یچندزبانگ

که  کندیم. چنین اظهار (2333 کانگاس، -)اسکونتاب  حقوق بشر ضروری و الزم است

که مقامات دولتی و  شودیمطبیعی بشر  جزو حقوقتنها زمانی  هازبانحفظ  یهابرنامه

خود مشکل اصلی مشکل،  عنوانبهیشان هازبانو  هایتاقلبا تلقی کردن  اشتباهبهآموزشی که 

 اشتباه پایان دهند. تنوع زبانی هستند دیدگاه خود را عوض کنند و به این نگرش در این راه

. حقوق بشر زبانی از موجودیت و بقای مردمان امروزی حیاتی است برای آزادی اندیشه

 زوال بیشتر تنوع فرهنگی و زبانی وو برای جلوگیری از فقدان  کندیماقلیت حمایت  یهازبان

 قرار بگیرند. مورداستفادهبیشتر  هازبانقرار گیرد و موردتوجه در جهان بایستی بیشتر 

 دوزبانهمطالعه عملکرد تحصیلی دانش آموزان 

که  دهدیمدر کشورهای مختلف نشان  یدوزبانگ یتو تربتعلیم  ینهدرزمتعدادی از مطالعات 

نتایج مثبتی است. در کشور هائیتی  ی( دارازش زبان مادری)آمو ییهاآموزشچنین 

در مدرسه تا کالس چهارم به زبان  کهیهنگامکرول است،  شانیمادرکه زبان  یآموزاندانش

 یآموزاندانشدرباره زبان فرانسه بیش از  دانششانمیزان آگاهی و  اندکردهیلتحص شانیمادر
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. در (1246 ،1)نجاریان و مکوندی اندخوانده( درسفقط به زبان دوم )زبان فرانسوی شد که

طول نیمه دوم قرن نوزدهم دوزبانگی یا آموزش به زبان انگلیسی در مدارس خصوصی و 

، ایندیانا، ایلینویز، یواوها مثال زبان آلمانی در پنسیلوانیا، مریلند، یبرا شد. یرپذامکانعمومی 

دی و دانمارکی در ویسکانین، ایبلینویز، مینهسوتا، میسوری، کلرادو و اورگون؛ زبان نروژی، سوئ

ایوا، داکوتای شمالی و جنوبی، نبراسکا و واشینگتن؛ زبان هلندی در ایالت میشیگان؛ زبان 

چکسلواکی در تگزاس؛ زبان فرانسه در ایالت  زبان لهستانی و ایتالیایی در ایالت ویسکانسین؛

(. مطالعات نشان 15582 ریکا رواج داشت )موس،لویزانا و زبان اسپانیایی در جنوب غربی ام

 دوزبانهو  زبانهیکعملکرد تحصیلی در پایه اول تا چهارم بین دانش آموزان  ازنظرکه  اندداده

نسبت  زبانهتکتحصیلی معدل دانش آموزان  هاییهپا ییهکلوجود دارد، در  دارییمعنتفاوت 

مطالعات خود  ( در1341 نیز )پوربهی، ( و1246نجاریان و مکوندی، )به دوزبانه بیشتر است. 

و  توجهقابلدر مدارس روستای دوزبانه  در استان بوشهر به این نتیجه رسید که افت تحصیلی

بیش از مدارس شهری است. همچنین در استان آذربایجان شرقی درصد مردودی در مناطقی 

مناطقی است که به فارسی ، بیشتر از دهندیمکه به دالیل مختلف مردم کمتر فارسی گوش 

از  انددوزبانه. تحقیقات نشان داده است کودکانی که دهندیمگوش  یاو  کنندیمصحبت 

هوش نیز  یهاتست در به حل مسائل بپردازند. توانندیمو بهتر  ترندخالق زبانهتککودکان 

افراد توانایی بیشتری در ارتباط با مردم دارند و  ینا ،دهندیمتوانایی بیشتری از خود نشان 

 (.1383)عبدی،  ترندموفقهمچنین در بازار کار 

 :شودیمکودکان اقلیت زبانی اجرا  در کشور سوئد سه نوع برنامه آموزشی برای

با  ییهاکالساز  توانندیم (وارد مدرسه عادی آموزشی شوند. ب توانندیمکودکان  ین( االف

با آموزگاران و  ییهاکالساز  کنار آن و درو دانش آموزان سوئدی استفاده کنند  آموزگاران

خود بهره ببرند پس از پایان دبستان فقط زبان سوئدی در آموزش به کار  زبانهمدانش آموزان 

زبان دوم  عنوانبهو زبان سوئدی را  گیردیمآموزش به زبان قومی خودشان انجام  (ج. رودیم

کرول  شانیمادرکه زبان  یآموزاندانش یتیکشور هائدر (. 1386، )بدری گرگری آموزندیم

میزان  تحصیل کردند، شانیمادرتا کالس چهارم دبستان به زبان  در مدرسه کهیهنگاماست 

                                                      
1 -Makvandi 

2-  Mousse 
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که فقط به زبان دوم  کندیمرشد  یآموزاندانشدرباره زبان فرانسه بیش از  و دانششانآگاهی 

موزان صحبت کننده به زبان نیز دانش آ و (1386 )بدری گرگری، اندهخوانددرس ()فرانسه

نسبت به  اندکردهیلتحصکه تنها در سه سال اول مدرسه به زبان خودشان  یجریهندر  «یروبا»

 شودیمپیشرفت تحصیلی که به زبان انگلیسی انجام  یهاآزمونهمساالن خود در تمام 

خود نشان داد اجرای  در پژوهش(2335) 2و ولز1ونس پاترین باالتری کسب کردند. یهانمره

آموزان شده  تعلیم و تربیت دوزبانی موجب کاهش تکرار پایه و هزینه تحصیل دانش یهابرنامه

دوزبانی برابر هزینه تحصیل  یتو تربجویی شده ناشی از اجرای تعلیم های صرفهینههزاست. 

 اییوهشتواند به ی میدوزبانگ(  1386، گرگریبدری بوده است. ) آموزدانشهزار نفر  صدیک

مستقیم در سرنوشت تحصیلی و شغلی و از این طریق در پایگاه اجتماعی افراد اثر بگذارد .همه 

و هرگونه ضعف و  شودیمو مشاغل به زبان رسمی کشور برگزار  هادانشگاهورودی  یهاامتحان

منعکس خواهد شد )قرانی و  امتحان یجدر نتاقوتی که داوطلب زبان رسمی داشته باشد 

اساسی زبان دوم، سواد را به این زبان  یادهایبن(. اگر نظام آموزشی بدون ایجاد 1386 ،یزدانی

زبان و سواد خواهد بود که  کارآمدبیاموزد، بنیادهای ساختاری زبان اول مانعی در راه یادگیری 

بانی دارد ممکن است بیشترین آسیب ز یهامهارتندن به دلیل اینکه ریشه در خوا بینیندرا

 (.1386 ،یخنجر خوانرا ببیند )

 آموزش دوزبانه یامدهایپ

در بدو ورود به مدرسه، زبان مادری خود را که در فرایندی  زبانیرفارسیغدانش آموزان 

، در برنامه فارسی پیدا اندفراگرفتهپیچیده و در ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود 

محتوا و انتقال مفاهیم و برنامه درسی به زبان فارسی است که با  یدهسازمان، چون کنندینم

تجارب قبلی دانش آموزان به زبان مادری حاصل گردیده و  بر اساسمفاهیمی پیوند ندارند که 

خارج از کانال  تواندیم یامدرسهدرون  یررسمیغارتباط  کهیدرحالهمراه با بار عاطفی است 

گسستگی میان زبان مدرسه و زبان  چنینینا، سمی به زبان مادری برقرار شودط ردر ارتبا

. تعارض بین کندیمانگیزه فردی را با دشواری مواجه  ییهپامادری دانش آموزان، ارتباط بر 

و مدار ارتباطی رسمی مدرسه دارای ابعاد  آموزدانشمدار ارتباطی محیط اجتماعی خانوادگی 

                                                      
1-  Patrynvns 

2 -Wells 
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در برابر  زبانیرفارسیغکیفی آن مبتنی است بر اینکه دانش آموزان  کمی و کیفی است. بعد

 و بعدفرهنگ زیستی و خاص او نیست.  هاییژگیوکه حاصل مجموعه  گیرندیمزبانی قرار 

اساس است که از جنبه دستوری واژگان و آواشناسی برای او آشنا نیست  ینبر اکمی آن 

به زبان کودک  اعتنایییب. آیدیمشکاف پدید  آموزنشدابین زبان مدرسه و زبان  یگردعبارتبه

فرهنگ خودت را پشت زبان و »مساوی است با نادیده گرفتن خود کودک، وقتی این پیام که 

همراه با این  هاآن، شودیمآشکار به دانش آموزان منتقل  و چهتلویحی  چه« در کالس بگذار

در  اندطردشدهوقتی احساس کنند  هاآن، گذارندیمرا در پشت کالس جا  یتشانهوپیام 

 به 2335 1)کامینز کنندیمکمتری شرکت  نفساعتمادبهکالس غیر فعاالنه و با  هاییتفعال

 (.1388 نقل از شهالیی،

 :پیامد شناختی

با رشد  سطوح تفکر و مراحل رشد شناختی اهمیت بسزایی داشته و معموال یریگشکلزبان در 

به خاطر  تواندیمبه زبان مادری  آموزش د ارتباط مستقیمی دارد.شناختی و سطوح تفکر فر

تعامل پویای فرد با خانواده و محیط زندگی عامل مهمی پر رشد شناختی باشد و در صورت 

پایین  یهامهارتمحدود و ساده شناختی و  یهانقشنبود این آموزش زبان تحمیلی به 

دلیل اینکه محتوای درس چندان  به ،کندیمر اجتماعی گردیده، امکان خالقیت علمی را کندت

دوچندان است. تدریس  مسئلهاهمیت این  باشدینمتوالی مصنوعی  دورازبهو  مندنظامساده، 

با همساالن،  ارتباط فرد از مدرسه، اضطراب، نفساعتمادبه، تواندیمتنها به زبان تحمیلی 

 هند.قرار د الشعاعتحتموفقیت درسی، سازگاری کودکان را 

 پیامد عاطفی:

شیوه ارتباطی نوع انسان، زبان  ینترمتداولاطالعات است و  افکار ومبادله  منزلهبهارتباط  

آن را هم وسیله شناخت یعنی ابزار فکر و هم  تواندیماست و  یادوگانهزبان دارای کنش  است.

که  شودیمرشد موجب  وسیله ارتباط یعنی ابزار زندگی اجتماعی دانست. وابستگی زبان با

است باشد.  یرناپذاجتناباجتماعی  جهاناکتساب آن از طریق تعامل فرد با جهان جسمانی و 

                                                      
1-  Cummins 
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ارتباطی و عاطفی با والدین  هایینهزممهم در  یشوبکمدر رفتارهای کالس آثار  نظمییبهر 

که بستگی به کالمی مادر یا والدین  هایییراهنماداشته باشد، تعامل مادر کودک به همراه 

ارتباطی و کالمی کودکان را تشکیل  یهامهارتسطح آگاهی. دانش وی دارد، زیربنای رشد 

آوردن محیطی مناسب در  فراهمتأثیر مطلوبی در  تواندیم، فضای فرهنگی قومی نیز دهدیم

ز درباره عواطف نی کودکان با رشد شناختی و زبانی، زبانهمدوران رشد کودکان به وجود آورد. 

 آموزندیمو قوانین فرهنگ و اجتماع خود را درباره بیان عاطفی  کنندیممفاهیمی کسب 

عمومی جرمت تکلم به زبان مادریش را  جمعاگر کودک خردسال در یک  (.1388)سیله، 

بنابراین  محیط سر بازخواهد زد، در آناز قدم نهادن  مسلماًخواهد شد و  یرتحق نداشته باشد،

و حتی  گرددیم هویتیبشده و  پذیریبآسپس از مدتی تبدیل به موجودی  ناچاربهاین طفل 

پس از بازگشت از مهد به خانه پدر و مادر خود را به دلیل تکلم به زبان بومی تحقیر و تخفیف 

آموزش به زبان مادری همچون تغذیه کودک با شیر مادر ضروری است  آری خواهد کرد.

 .(6155 و همکاران، 1)الیوت

 :اعی اجرای برنامه آموزش دوزبانگیاجتم یامدهایپ

یعنی  هادوزبانهنظر رایج در وضعیت فعلی آن است که آموزش  ( تحقق هویت و وحدت ملی:1

باعث  یتدرنهاقومی در کنار زبان رسمی امری اضافی، بیهوده، اتالف وقت و  یهازبانآموزش 

 تنهانهقومی در کشور  یهازبان آمورشیا  هادوزبانهآموزش  کهیدرحال، شودیمایجاد تفرقه 

ملی اگر نتیجه  وحدت باعث تفرقه نشده بلکه برعکس باعث همدلی و وحدت ملی خواهد بود.

باشد اشکالی ندارد اما اگر این وحدت نتیجه تسلیم کردن حریف و  هافرهنگتفاهم بین 

 ناخودآگاهاین صورت  در تحمیل فرهنگ خود و تمسخر دیگری و نفی کرامت انسانی باشد،

 .واکنش فرهنگی بروز خواهد کرد

از اصول حقوق بشری نیز درباره حق خواندن و نوشتن افراد  2ماده ی قومی: هازبان( حفظ 2

چهار زبان  یسسوئچون  یکیدموکراتبنابراین هر حکومت ؛ به زبان مادری و محلی خود است

 هایتقومو افراد متعلق به این  شدهشناختهت فرانسوی، ایتالیایی و رومانش به رسمی ،آلمانی

 دو زبانانادا با و ک دو زبانخاص و مرکز فرهنگی حق آموزش دارند. بلژیک با  یهاکانوندارای 

                                                      
1 -Eliot 
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اتحادیه این  یندر ابرای عضویت ترکیه  یشها شرطاتحادیه اروپا نیز یکی از  .از موارد دیگرند

ا به زبان کردی در آن کشور به رسمیت است که دولت ترکیه حق تحصیل اقلیت کرد ر

یکی از حقوق  عنوانبهقومی و محلی  یهازبانبشناسد. سازمان ملل متحد هم برای حفظ 

اعالم  «روز جهانی زبان مادری» عنوانبه روزی را هاملتذخیره فرهنگی  حالیندرعبشری و 

 کرده است.

انتخاب  منحصراً زبانیکانتخاب  هچندزبانبرای یک فرد »فرهنگی کشور:  هاییراثمحفظ ( 3

از طریق انتخاب  (11388)لی وی، «سازدیموسیله ارتباطی نیست بلکه هویت وی را نیز آشکار 

 «دیگری»و  «خود»و  کنیمیمیا حفظ  دهیمیمزبان، مرزهای نژادی و روابط شخصی را تغییر 

 .کنیمیمسازیم و تعریف یمسیاسی  اقتصادی و ر یک بافت تاریخی،درا 

فرهنگ: تنوعات زبانی باید همچون ذخیره و سرمایه فرهنگی  شدنیجهان یپروژهمقابله با  (0

 ،تعلق به معنای مرگ خاطرات، عواطف، احساسات، زبانیکمحافظت شوند چراکه مرگ 

عنصر  ینترمهم عنوان به نیاحفظ  یبرا هویت یک ملت است. یطورکلبهو  یختار ،گذشته

در زبان از  چراکه محلی و قومی آموزش داده شود، یهازبانت الزم است که فرهنگی هر مل

 یهانسلکه نوعی یگانگی میان  آوردیمعمودی در جامعه به وجود  یارتباط طریق نگارش،

 (.1389)شیرازی،  شودیممختلف را سبب 

الزامی  که پرسندگان آن نیز در جامعه کم نیستند به نظر نگارنده سؤالحال پاسخ به این 

زبان  باوجود» :بدین شرح است سؤالمهم باشد و آن تا قدم کوچکی در رفع ابهام این  باشدیم

جذابیت و  اوالًقومی و محلی است   یهاو زبانرسمی فارسی چه ضرورتی به تقویت فرهنگ 

 چنانکه زبان مادری برای هر فرد بیشتر از هر زبان دیگر حتی زبان رسمی است. یرگذاریتأث

هر زبان  یاًثانافراد تنها در زبان مادری خود قادر به ارائه عمق احساسات و عواطف خود هستند. 

هایی یتقابلقابلیت خاصی دارد که شاید زبان دیگر آن را نداشته باشد برای مثال زبان ترکی 

از  که معادل فارسی ندارد. «من اونی گوره جه ییدیم» مثالًدارد  «درگذشتهآینده »چون زمان 

به موسیقی خاص آنان اشاره کرد که بایستی از  توانیمقومی  یهافرهنگدیگر  هاییتقابل

                                                      
1-  Li Wei 
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 مثابهبه، جهان شدنیجهانرا حفظ و حراست نمود زیرا در عرصه  هاآنطریق آموزش رسمی 

 .رسانندیمکه در آن رقبای مختلف کاالهای گوناگونی را به فروش  است یبازار

زبان غیر مادری و متفاوت  بر اساسمدارس  یدهسازمان ،گون و مک لیهای سییافته بر اساس

 ارتباطسهولت موجود در  آموزدانشتالش معلم و  رغمبهو  سازدیمدر ارتباط را غیرممکن 

حالت واژگان مدرسه حتی اگر کودک  یندر ا. شودینمخانوادگی در ارتباط مدرسه حاصل 

تجارب قبلی او را بسیج کند. این  تواندینمرا حدس بزند،  هاآنرا بشناسد یا معنی  هاآن

شناختی و عاطفی نخواهد بود. مدرسه کمکی به تداوم  -واژگان برای او دارای معانی تلویحی 

و به شکلی  هاباتجربهذهنیات جدید بدون ارتباط  صرفاًو  کندینم آموزدانشزندگی واقعی 

 (.1343نی، اه)بر شودیممنفعل به او منتقل  کامالً

که زبان مادری فقط وسیله محاوره در خانه  کندیممنفی دوزبانگی زمانی بروز پیدا  یامدهایپ

خواه در شکل نوین و خواه در  یدوزبانگ و جامعه باشد و جایی در نظام آموزشی نداشته باشد.

همان  آموزشی کشور ما شده است چراکه از یهانظامشکل سنتی آن موجب بروز مسائلی برای 

شرایط نابرابری برای دانش آموزان فراهم  دبستانییشپآغاز آموزش در دوره ابتدایی و حتی 

در تحصیل و چه در زندگی  چه به شکست یکی و موفقیت دیگری، یتدرنهاکه  شودیم

 .(1340)جوادی،  شودیممنجر  یسالبزرگ

 یرخانهدب ؛1341، یپور به ؛1346در کشور ایران تحقیقات مختلف )نجاریان و مکوندی، 

مبتنی بر اعمال شیوه  یتو ترب( نشان داده است که شیوه تعلیم 1341 شورای تحقیقات،

آموزشی و  یهافرصت ینابرابر یکسان آموزش برای همه موجب افت تحصیلی، ترک تحصیل،

طرف دیگر  و ازسوء عاطفی و اجتماعی برای دانش آموزان اقلیت زبانی شده است  یامدهایپ

جامعه ایران برای حضور در عرصه جهانی قومی شدن باید زبان مادری و فرهنگ بومی خود را 

دوزبانه کاملی را اتخاذ نماید  یتو تربنیازمند آن است که برنامه تعلیم  هاچالش ینا حفظ کند.

را  هاآنکه دانش آموزان اقلیت زبانی را تشویق به مشارکت در مدارس کند، عملکرد تحصیلی 

 (1353 بدری گرگری،) یاوردبوجود  جامعه چند فرهنگی را به درواقعافزایش دهد و 
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 آموزش دوزبانگی در داخل و خارج از کشور یهاچالش

است کشورها در طول تاریخ از  ( معتقد2330) 1: اسپالسکییو خارج المللیینب یهاچالش

 یهازبانزبانی و تضعیف و فرسایش  سیاسی کرده و اهداف ذوب سوءاستفاده« اقلیت»کلمه 

 یهاسازمان هاییانیهبکه  کندیماستدالل  ین( چن2336) 2. فرگوسناندبردهمختلف را پیش 

« در صورت امکان»الزم اجرایی را نداشته و وجود عبارات گنگ و کلی مثل  قدرت ،المللیینب

تسلط زبانی، فرهنگی، ترور  زبانی خود را مثل –که اهداف سیاسی  دهدیماجازه  هادولت به

زبانی و فرهنگی همچنان دنبال  سازییکسان، امپریالیزم زبانی و هازبان یکشنسل زبانی،

جزء  یشه( هم2331 -3حقوق زبانی و حقوق بشر )وارنسی بینیکنزدارتباط  حالینباا، کندیم

این واقعیت و نادیده  افکار مواردی بوده که سیاست زبانی کشور ایران را به چالش کشیده است.

و واقعیات جاری کشورمان تناسخ  المللیینبانگاشتن آن با جریانات سیاسی حاکم بر عرصه 

تحت  هاآنو فعالیت  مختلف در خارج از کشور یهاگروهنداشته و راهگشا نخواهد بود. تشکیل 

 ،یاماهوارهشبکه  یاندازراهو  یستأس فرهنگی و قوم ایرانی )ترک(، -لوای احقاق حقوق زبانی 

 گذارانیاستسحکایت از آن دارد که الزم است  جغرافیایی جدید و... یهانقشه و نشر چاپ

سطوح عالی مدیریت کشور فکری اساسی در احقاق حقوق  گیرندگانیمتصمکالن کشور و 

قانون اساسی و تعدیل آن گامی در جهت آموزش دوزبانگی و  19و عملیاتی کردن اصل  هاآن

 آموزش زبان مادری بردارند.

 داخلی یهاچالش

ایران، گویای واقعیات دردناک و تأسف باری از مسائل مختلفی است که  یبنش و پرفرازتاریخ 

یم فاشیست پهلوی، فارسی نیستند. سیاست شونیستی رژ یدوزبانگبا جنبه سیاسی  ارتباطیب

و تحریف تاریخ،  جعل ،هارسانهو  وپرورشآموزشسازی اجباری و علنی کل کشور از طریق 

، تنبیه و جریمه کودکانی که در مدارس زبانانترکبخصوص  یرفارسیغتضعیف و تحقیر اقوام 

                                                      
1-  Aspalsky 

2-  Ferguson 

3-  Varnsy 
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در انظار  یرفارسیغ یهاکتاب، آتش زدن دادندیمیا جواب  پرسیدندیمبه زبان مادری سؤال 

یک مثال  .عاصر ایران استتاریخ م آورو شرم بارتأسفدیگر جزو تاریخ  ینمونهعمومی و صدها 

فارسی سازی اجباری  دوزبانگی و کنییشهدر رکافی است تا افراط رژیم نژادپرست پهلوی 

 مشخص گردد. (1)آسیمیالسیون

با وسایل عادی  را ارائه کرده بود: اییهنظرماهیار نوایی آزاد با متفکران در دوران رضاشاه چنین 

را در نقاط  ییهاپرورشگاهو  هاکودکستانکرد بلکه باید  کنیشهرزبان ترک را  توانینم

مادر گرفته و برد تا آنجا  پدر وقنداقی را از  یهابچهکوهستانی دور از نقاط مسکونی بنا نمود و 

 با زبان فارسی تربیت شوند.

اما اغلب ؛ قانون اساسی ابزار آموزش رسمی در کشور ما زبان فارسی است 19اصل  بر اساس

زبانی سرزمین ما  یهاگونههمین ابزار آموزشی یعنی زبان فارسی به دلیل وسعت قومی و تنوع 

این قانون استفاده  بر اساس. همچنین کندیمآموزش در مناطق دوزبانه اختالل ایجاد  درروند

در مدارس آزاد  هاآنگروهی و تدریس ادبیات  یهارسانهمحلی در مطبوعات و از زبان قومی و 

قومی  یهازباندر مورد آموزش به  یژهوبهاز این اصل  ییهابخشاجرای  وجودینباا است.

اخیر  یهاسالاست. همین شرایط اجرای ناقص این اصل در  ماندهمعطل یباًتقر حالتابه

 بوده است. هایتقومحاکمیت در نقض حقوق  هایستیاسبرای انتقاد از  یابهانه

دوزبانی ابهام قانونی یا فقدان قوانین اجرایی است تنها  یتو تربتعلیم  ینهدرزمچالش عمده 

در » ینکهبر اقانون اساسی است مبتنی  19دوزبانی اصل  یتو تربتعلیم  ینهدرزمقانون موجود 

به نظر  «محلی آزاد است یهازباناست که تدریس ادبیات  شدهیانببخش آخر این اصل 

شعر تفسیر شود که آیا منظور از ادبیات اقوام، آموزش  یخوببهنگارنده این مقاله باید این اصل 

منظور استفاده از  یا نثر و آثار ادبی و هنری نویسندگان، شعرا و ادبای اقوام مختلف است  و

 محلی است  یهازبانعلمی، اجتماعی از طریق  محلی در آموزش مفاهیم یهازبان

 پیشنهادات

                                                      
1-  Assimilation 
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زبانی و کالمی است. با توجه  ارتباط ارتباطی در تدریس و آموزش، یهاجنبه ینترعمدهیکی از 

 هایزیربرنامهدارد باید در طراحی و  بر عهدهرسالت تعمیم آموزش را  وپرورشآموزشبه اینکه 

 یهافرصتاز  یریگبهرهجود، حداکثر پوشش عمومی را در چنان رفتار کند که با امکانات مو

به  اییچهدر یهر زبانبا توجه به اینکه  (.1381)کاظمی، آموزشی و پرورشی فراهم نماید 

 یریکارگبهکه با  شودیماست پیشنهاد  چندزبانهدنیای دیگر است و دنیای هزاره سوم دنیای 

 آموزشخاص خود  یهاروشآغاز شود و با  زبان دوم از سنین مشخص یادگیری اصول علمی،

باشد تا بتواند از  یافتهرشد کامل  طوربه کندیمداده شود. زبانی که کودک در کالس استفاده 

یکی از ضروریات  یآموزشزبانعهده برنامه درسی برآید. لذا تسلط و کسب توانش کافی در 

به توانش کافی  دو زبان در هر هادوزبانهباید اتخاذ کرد که  اییوهشاساسی دوزبانگی است. 

شناختی مثبتی را کسب کنند و برای کودکان دوزبانه از  یامدهایپدست یابند تا بتوانند 

 (.1353، )خدیوی تدریس مناطق و نواحی دوزبانه استفاده گردد یهاروش

 یآسانبهعناصر زبانی در سیستم شناختی یکپارچه است و مفاهیم شناختی زبان اول و دوم 

 یآسانبه شودیمآموخته  زبانیکدر  که . بیشتر مفاهیم،باشندیمدر تعامل  باهمو  انتقالقابل

 یادگیری مثال تدریس ضرب و اعداد به کودک اسپانیولی، یبرا ،شودیمبه زبان دیگر منتقل 

رشد کامل  طوربهیک دوزبانه  یهازبان اگر .سازدیممفهوم ضرب اعداد انگلیسی را تسهیل 

 شودیم اییدهاکه این منجر به انتخاب  پذیردیمصورت  یآسانبهو انتقال  مبادله یافته باشند،

 (.1583 ،1)کومونیز شودیمکه کارایی بنیادی مشترک نامیده 

 بتواندکافی رشد یافته باشد تا  طوربهبایستی  کندیمزبانی که کودک در کالس درس استفاده 

شناختی کالس را پردازش کند. صحبت کردن، گوش دادن، خواندن یا نوشتن در  یهاچالش

تا رشد یابد اما اگر کودکان مجبور  کندیمزبان اول یا دوم به سیستم شناختی کودک کمک 

استفاده کنند سیستم شناختی آنان به بهترین نحو عمل نخواهد  یافتهرشدنشوند از زبان دوم 

و تفسیر نیز ضعیف خواهد بود. اگر کودکان در زبان ضعیف باشند و کرد و در تحلیل و پردازش 

مجبور شوند از آن در ارائه شفاهی یا نوشتاری برنامه درسی استفاده کنند عملکرد ضعیفی از 

و پیچیده  کنندهیجگکه برنامه درسی برای آنان  شودیمخود نشان خواهند داد و این باعث 

                                                      
1-  Kvmvnyz 
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انجام داد نشان داد  ساله 12 تا 11روی کودکان  (1583) 1باشد. چنانچه پژوهشی که دیویی

 یعنی منفی بوده است؛ دوزبانگی یامدهایپو پایین  باالآستانهریاضی در  یهاتستکه در 

و  شدیمقیاسی ریاضی نیز تقویت  یهامهارت یافتیمافزایش  دو زبانتوانش در  همچنان که

منفی شناختی  یامدهایپ منجر به یدوزبانگ د،محدود و پایین بو دو زبانزمانی که توانش در 

را اتخاذ کند که کودکان در ابتدا بتوانند در  هایییاستسبایستی  وپرورشآموزش. لذا شدیم

ادگیری زبان دوم بپردازند زبان اول به توانش کافی و تسلط الزم دست یابند و سپس به ی

 (.1353، )خدیوی

ملی باید حمایت شود  زبانیک عنوانو بهرسمی کشور است  زبانیفارسبدون تردید زبان 

 عنوانبهتحصیلی، تناقضی با آموزش زبان فارسی  یدهسازماناستفاده کردن از زبان مادری در 

ارتباطی  هاییدشوارکشور وجود  وپرورشآموزشاز مسائل اساسی  یکی زبان رسمی ندارد.

که برای رفع این  دوره ابتدایی است یژهوبه ،در محیط آموزشی زبانیرفارسیغبرای کودکان 

و  کندیماز موقعیتی که برای او دو ارجاع زبانی تومم را شرط  آموزدانش، الزم است هایدشوار

 آشنایی دارد رها شود. هاآنتنها به یکی از 

خواندن  یامدرسهیکی از مسائل دوزبانگی که در کشور ما مطرح است، فقدان امکان فراگیری 

که در  طورهمان رسدیماست. به نظر  زبانیرفارسیغ یهاگروهنوشتن زبان مادری برای  و

پیش  نظر مشکل یناز و  کنیمیمآلمانی، انگلیسی و فرانسوی تدریس  یهازبانمدارسمان 

را نیز در برنامه آموزشی به تعلیم خواندن و نوشتن ادبیات  یچندساعتبتوان  احتماالً، آیدینم

بومی دارند چنین  یهازباناختصاص داد. اکثر کشورهایی که  یندپرگوبومی  های -زبان

آموزشی  یهاکالسزبان بومی مهاجران  هادهتا جایی که سوئد برای  کنندیمسیاستی را دنبال 

برای گویشوران  اندشدهلندن مجبور  ( در1580) 2گزارش مک لی به به زبان مادری آنان دارد.

 (.1385 ،کنند )یزدانی یرداو کالس درس  مدرسه متجاوز از پنجاه زبان غیر انگلیسی،

به زبان مادری و احساس خصومت ناشی از آن به زبان رسمی  توجهییباحساس ناشی از 

. )براهنی، شودیمقوم مداری را افزایش دهد و مشکالت سیاسی خاصی را موجب  تواندیم

                                                      
1-  Dewey 

2-  Mac Lee 
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و حدت ملی و  در برابرف گذشته که وضعیت دوزبانی حالتی استثنایی و مانعی برخال (1341

که در صورت استفاده از  اندیرفتهپذبسیاری از کشورها  امروزه ،شدیمسیاسی تلقی 

ملی کشور امتیاز و ثروت  صورتبه تواندیماین وضعیت  ،مناسب زبانی هاییاستس

و  هازبانزبانی برای نگهداری و پرورش این  یهانامهبربنابراین طرح ؛ قرار گیرد مورداستفاده

دارند با  یرفارسیغ. بهتر است که کودکان مناطق دوزبانه که گویش شودیمتوصیه  هایشگو

مبتنی بر  مندنظامعلمی و  ییوهشزبان فارسی را به  هاآنحفظ احترام به زبان محلی 

یاد بگیرند تا این کودکان هم به مزایای  یشناختروانو  یشناختزبان هاییافتهجدیدترین 

کودکان مناطق  یرگ یبانگرمنفی که  یامدهایپزیادی از  بارهمدوزبانگی نزدیک شوند و 

مقتضیات فرهنگی و  بر اساساست کاسته شود. ونیز بهتر است محتوا  مرزوبومدر این  دوزبانه

تمرکز در هر استان و منطقه اجتماعی بومی و برگرفته از محیط پیرامون کودک به شکل غیرم

متناسب کودک که دربردارنده بازی، نمایش  هاییتفعالتهیه و تدوین شود. محتوا مبتنی بر 

 1. به نظر السآوردیدرمو مفرح  یرمستقیمغدر نظر گرفته شود چراکه آموزش را به شکل  و...

تالش زیادتری را به کار  زبانی و ناآشنا و بیگانه باید یهادرس در برابر( زبان آموزان 1342)

خواهد کاست. صمد  هاآناین امر از انگیزش  بالطبع برند تا محتوای پیام آن را درک کنند.

 ییهالغتدرسی باید از  در کتاب :نویسدیمبهرنگی در کتاب کندوکاو در مسائل تربیتی ایران 

شه ترکی دارند و در یا ری اندواردشدهاستفاده کرد که ریشه فارسی دارند و در زبان ترکی 

 .روندیمد و در هردو زبان به کار یا ریشه عربی دارن اندواردشدهکالس 

زبان و فرهنگ  مندنظام( به کمک مقایسه 1363 ،یوانیو ک 1594، 2به نظر رابرت لدو )براون

پیشاپیش  ،شوندیمالگوهایی را که موجب اشکال در یادگیری  توانیمیم آموزدانشزبان بومی 

 .ت و دشواری یادگیری زبان دوم استین کنیم زیرا این کار کلید سهولتعی

 بامهارتآشنا کردن کودکان پایه اول  منظوربه ،ار برنامه درسی آموزش زبان فارسیدر کن

در کنار برنامه درسی تدوین شود تا  العادهفوق یابرنامهخواندن و نوشتن زبان محلی، 

دانش آموزان وجه کتبی زبان محلی خود را نیز بیاموزند و بتوانند از آثار مکتوب  وسیلهینبد

                                                      
1-  Els 

2-  Brown 
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 ،)عصاره کندیمزبان خود استفاده کنند. این امر کودکان را به دوزبانگی متوازن و برابر نزدیک 

1382.) 

و کارآمد در امر آموزش برای مناطق دوزبانه، آگاهی  مطلوب بهینه، گذارییاستس منظوربه

مثبت و منفی دوزبانگی و  یامدهایپو  هاچالش نظام آموزشی از برخی مسائل، گذاراناستیس

آموزشی در  بخش آموزش در مناطق دوزبانه ضروری بوده و در تحلیل مناسب وضعیت موجود،

 هایینهگز یریگشکلطریق موجبات  یناز اتأثیر بسزایی داشته باشد و  تواندیماین مناطق 

 (.1383 ،ؤثری را فراهم سازد )یزدانیب و مسیاسی مطلو

 

 گیرییجهنت

فرهنگی او  زمینه با و کند درک و کشف تواندیم دوزبانه آموزدانش که ییهاهدف دقیق تبیین

شهروندان  یدهشکل یهاچالش بسزایی در یادگیری دانش آموزان دارد. یرتأثباشد  مرتبط

ر دست د دهند، پاسخفرهنگی را  چند جامعه نیازهایبتواند  که یکم و بیست آینده در قرن

سرشار دانش آموزان  یاستعدادهاآموزشی و  یهاهدفمربیان امروز است. اگر قرار است به 

و  هاآرمانآموزشی حرکت کرد و به  یهاهدفجامه عمل پوشانده شود باید فراتر از این 

توجه نمود و آموزش باید از چنان محتوای معناداری برخوردار باشدکه موجب تعمیق  هاارزش

به  معموال. انتقادی که شود هافرهنگفهم دانش آموزان نسبت به روابط متقابل تمامی مردم و 

 هاپژوهش هاییافتهاین است که ناکارآمد هستند و با  شودیمآموزشی وارد  یهابرنامه

موضوع عدم استفاده از زبان مادری در آموزش  هایناهمخواناز این  یانمونه ندارند، یخوانهم

مشکالتی زیادی به  هادوزبانه، عدم تدریس به زبان مادری برای حداقل در مقطع ابتدایی است

هستند برای مثال دانش  تفاوتیبمسئولین کشور نسبت به آن  متأسفانهوجود آورده که 

 هاآنهستند چون زبان فارسی برای  زدهدلرفتن به مدرسه و کالس از  دوزبانهآموزان مناطق 

زیاد شده  دوزبانهدرک نیست یا در این اواخر تعداد دانش آموزان مردودی در مناطق  فهمقابل

با به کار بردن یک سیاست خوب در آموزش پرورش تدریس  تواندیمدولت  جانبانینابه نظر 

تا این بحرانی که در نظام آموزشی هست حل شود و هم عدالت به زبان مادری را آزاد بگذارند 

 مساوی برقرار گردد. طوربهآموزشی در کشور برای همه 
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 :مآخذمنابع و 

 یادبن یتش س سا 82( سال یراندر ا یو قوم یمل  یت)بحران  هو (.1349) اشرف، احمد. -

 .یرانمطالعات ا

 تهران، راهکارها، و اندازها چشم–و آموزش چالش ها  یدوزبانگ (.1353) .رحیم ی،بدر -

 .پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه

تابستان در مناطق دو  یماهه آماده گ یک یدوره  یاثر بخش یابی(. ارز1381) .یم، رحیبدر -

 .یشرق یجانسازمان اموزش پرورش استان آذربا یقاتتحق ی، شورایشرق یجانزبانه آذربا

 .، تهران: رهنمایمترجمه منصور فه و آموزش زبان، یادگیریاصول . (1381) .داگالس براون، -

 ینمجد الد یزبان )چاپ اول( ترجمه  یسو تدر یادگیری(. اصول 1363) داگالس. ،براون -

 تهران. ی، نشر مرکز دانشگاهیوانک

ت آموزش وزار ،یابعاد دوزبانگ یبررس ینارسم ین،اول یسخنران. (1343)ی. تق ی، محمدبراهن -

 .و پرورش

 یبررس ینارشده در سم. ارائه«یدوزبانگ یشناخت یامدهایپ(. »1341) یمحمدتق ی،براهن -

 .1341 یرماه. تهران، تیابعاد دوزبانگ

، تهران، سازمان یعلوم اجتماع یدگاهدر د یدر دوزبانگ یمباحث (.1382. )یلیا، امیانسس تری -

 کشور. یفرهنگ یراثم

فصل نامه  ،یآموزش یکردبه مثابه رو یآموزش چند فرهنگ. (1345) .محمد جعفر ،یجواد-

 26-5. صص 63شماره  یت،وترب یمتعل

 .پژوهشگاه مطاعالت آموزش و پرورش تهران و آموزش، یدوزبانگ .(1353) یوی، اسداهلل.خد -

 .نور یام(،تهران :دانشگاه پ1رشد ) یروانشناس. (1344) .اکبر یعل نژاد، یشعار -
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 43شماره ، مجله رشد آموزش زبان ،یبه دوزبانگ ینگاه. (1383)نسرین. ی، عبد -

اول مناطق دو زبانه، سازمان  یهکودکان پا یمسائل زبان آموز یبررس (.1382) .یدهعصاره، فر -

 آموزش. یزیپژوهش و برنامه ر

 آموزش در مناطق دو زبانه(: ی(. )موانع و راهکار ها1386) سهراب. یزدانی، رسول، یقران -

 یتترب یمتعل یکاربرد یسوم پژوهشکده  یدوم، شماره  یدوره  یشپو یپژوهش یعلم یهنشر

 .یزتبر

 ،یشناس یرانا یالملل ینب یشهما ینمجموعه مقاالتنخست (.1385) .یمحمد علی کاردان، -

 .یشناس یرانا یادانتشارات بن

 ،یو کاربرد زبان فارس یادگیریلک زبانان در  ینحو یخطاها یبررس. (1381) .فروغ یکاظم -

 یی.دانشگاه عالمه طباطبا تهران: ارشد، ینامه کارشناس یانپا

، پژوهش در یگفتار و زبان دانش آموزان کم توان ذهن یها یژگیو .(1382)ی. مهد ی،کاظم -

  0، 3سال سوم شماره ییکودکان استثنا یطهح

و  یدوزبانه بر زبان آموز یماهه امادگ یکبرنامه دوره  یرثتا ی(. بررس1386) .ر.ی، مکاظم -

 یانپا اهواز و رامهرز، یمناطق دوزبانه شهرستان ها ییاول ابتدا یهدانش آموزان پا یدرس فارس

 یی.نامه )ارشد( دانشگاه عالمه طباطبا

 ی.دانشگاه فردوس مشهد: زبان، ییساخت آوا. (1344)ینی،مهدی. مشکوة الد -

و  یم، فصلنامه تعلیدوزبانگ یامدهایبر پ ی(. مرور1383). ، بهنامی، بهمن و مکوند یاننجار -

 . 92شماره  یتترب

: انتشارات یز، تبریانسرهنگ یدحم ی. ترجمه ی(. زبان و زبان شناس1343) والورگ، ج او. -

  .بادگانآآذر

 یعاطف و یو آموزش یشناخت یها یامدپ. (1383) ی.مصطف ،ینیسهراب و هم ،یزدانی -

  یتترب یمتعل یپژوهشکده کاربرد شماره سوم، ،یشپو یخبر ،یپژوهش یعلم یهنشر ،یدوزبانگ

 یز.تبر
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 .دانشگاه تهران :دانش آموزان یارتباط یها یدشوار. (1384). محمد یمینی، -
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