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سخن سردبير

اکنون که در آس��تانه هزاره سوم، قرن پرتالطم، عصر مجازی شدن، 
جهانی ش��دن، فرامدرن، فراشناخت، دانایی محور، عصر مهاجرت های 
اطالعاتی، فراپیچیدگی ها و کیمیاگران فکری و فرهنگی به سر مي  بریم 
وضعیت آموزش و پرورش هرلحظ��ه غیرخطی و غیر قابل پیش بینی 
مي  گردد، پارادایم ها تغییر کرده و پارادایم های جدیدی ایجاد مي شود. 
جهان دارای مشوق بیشتر و پایداری چندگانه ای شده است. برای زندگی 
در عصر جهانی شدن، انسان ها باید آگاهی و مهارت های جهانی داشته 
باشند تا بتوانند به عنوان شهروندان حرفه ای، شهروند جهانی، شهروند 
الکترونیک و زیست محیطی یا بوم شناختی در دنیای حرفه ای زندگی 
کنند. یکی از این مهارت ها، مهارت دو یا چندزبانگی است. ظهور پارادایم 
یادگیری و تعلیم و تربیت دوزبانه و چندزبانه یکی از مشوق  های عصر 
حاضر است. در واقع مي  توان گفت که انقالبی در تدریس و یادگیری در 
شرف وقوع است و این انقالب، انقالب آموزش دوزبانگی و چندزبانگی 
اس��ت و مدارس باید دراین راس��تا تغییر یابند. نه تنها پوس��ته ، بلکه 
مي بایس��ت در محتوا و هسته آنها نیز تغییر و تحول بنیادین را ایجاد 
ش��ود. این امرناش��ی از انفجار انتظارات و پیامدهای اقتصادی آموزش 
دوزبانگی و چندزبانگی اس��ت. حوادث پدیدآمده باعث چندفرهنگی و 
چندزبانی ش��دن انسان ها گردیده است. فن آوری اطالعات و ارتباطات 
دیوارهای سیاسی و اقتصادی را فرو پاشیده و دنیا را در قالب کوچکتر 
مطرح ساخته است. امروز هر فردی باید، معلم و دانش آموز مینیاتورکل 
دنیا باشد، بایستی تمام ویژگی های شهروند جهانی و حرفه ای را داشته 
باشند، به عبارتی اگر پریروز جهان علمی به دهکده علمی تبدیل شد، 
دیروز دهکده های علمی به کالس های علمی تبدیل شده و امروز نیز از 
این کوچکتر گشته و کالس های علمی در قالب خانه های علمی مطرح 
ش��ده اند و زبان به عنوان ابزار ارتباطات انسانی نقش کلیدی و اساسی 
را در خانه ه��ای علمی ایفا می کند و به ج��رأت مي  توان گفت که اگر 
رف و  قرن بیس��تم آغاز بسط و گسترش آموزش همگانی، مبتنی بر ِحَ
حرفه گرایی بود، قرن بیست و یکم سرآغاز گسترش آموزش دوزبانگی 
و چندزبانگی است. هزاره سوم عصر ظهور پداگوژی های جدید تعلیم و 
تربیت اس��ت. دنیای امروز، دنیای گوناگونی و تنوع است و تنوع زبانی 
نیز باعث زیبایی فرهنگ و تمدن مي  گردد و فرهنگ را غنی مي  سازد. 
آموزش و پرورش امروزی با توجه به انتظارات و نیازها، پاسخ های متنوع 
و متفاوتی را مي  طلبد. به همین س��ان آموزش دوزبانگی و چندزبانگی 
محتوا، اس��تراتژی ها، الگوها و ساختارهای خود را می طلبد. دوزبانگی 
و چندزبانگ��ی فرصت مهم و عمده ای اس��ت که مي  توان با بهره گیری 
از آن پایتخت های یادگیری یعنی کالس های درس را غنا بخش��ید و 
جمهوری ه��ای یادگیری یعنی مدارس را اثربخ��ش نمود، زیرا که هر 
زبان برای خود یک دنیاس��ت و هر دنیایی برای خود زبانی خاص دارد 
و زبان ها، پنجره ها و روزنه های جدیدی به دنیاهای جدید مي  باش��ند. 
آموزش و پرورش هزاره سوم باید با نشاط، با روح، پرطراوت و خوشایند 
برای کودکان باشد. زندگی در کالس های درس وقتی با معنا، با روح و با 

نشاط خواهد بود که ادراک مشترکی بین معلمان و دانش آموزان وجود 
داشته باشد. الزمه ادراک مشترک، درک زبان همدیگر است که این کار 
نیز ممکن است با استفاده از زبان مشترک یا با تسلط بر چندین زبان 
صورت گیرد. یکی از اس��تراتژی های آموزش امروز ردیابی اطالعاتی و 
تأمین خوراک مناسب علمی و تهیه خوراک های روحی، معنوی و ذهنی 

است که ابزار آن تسلط بر چندین زبان متفاوت است.
اما دوزبانگی چیس��ت؟ ش��اید بیدرنگ کس��ی که توانایی تکلم در 
بیش از دو زبان را داش��ته باش��د دوزبانه و کاربرد دوزبان در آموزش را 
تعلی��م و تربیت دوزبانه بنامیم.آموزش دوزبانگی و چندزبانگی در قرن 
بیست و یکم باید باز تعریف شود چرا که شایستگی آن را دارد به عنوان 
یک مفهوم معنادار تمام دانش آموزان را در دنیای کنونی آموزش دهد. 
دو یا چندزبانگی به س��ادگی داشتن رمزهای دو یا چند زبان منفک از 
هم نیست. دیدگاهی فراتر از مفهوم یک بعالوه یک. بلکه گفتمانی است 
چندجانبه، چندرشته ای ، بین رشته ای، فرارشته ای و گذر از رشته ها، که 

در این ویژه نامه به آن پرداخته شده است.
مجموعه پیش رو، ویژه نامه ای است که در حوزه آموزش دوزبانگی و 
چندزبانگی که به مناسبت همایش ملی »دوزبانگی و آموزش: چالش ها، 
چشم اندازها و راهکارها« تدوین شده است و حاصل تالش های جمعی 
از اندیش��مندان و پژوهشگران عرصه تعلیم و تربیت بوده است که در 
چهار بخش مقاالت، پاس��خ به سؤاالت، معرفی گروه های مرکز تبریز و 

کتب مرتبط با حوزه دوزبانگی و چندزبانگی تنظیم شده است.
امید که این مجموعه، مدخلی برای ورود به مباحث آموزش و پرورش 
دو یا چندزبانه باش��د و بستر الزم را برای طرح الگوهای آموزش دوزبانه 
و چندزبانه از طریق نظریه پردازی و مفهومی سازی فراهم آورد. و اکنون 
مدت کوتاهی است که از آغاز فعالیت رسمی مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت 
کاربردی تبریز مي  گذرد و جای بسی خوشحالی است که این مجموعه، 
فصلنامه پویش، مجموعه چکی��ده مقاالت و همایش ملی »دوزبانگی و 
آموزش: چالش ها، چشم اندازها و راهکارها«نمونه هایی از ده ها ویترین و 

نمود عینی از عملکردهای مرکز پژوهشی تبریز است که شاهد هستیم.
در خاتمه بر خود واجب مي  دانم به مصداق آیه شریفه»لئن شکرتم 
الزیدنک��م« و با امید این ک��ه خداوند تبارک و تعالی از معدن بی پایان 
رحمت و کرامت خویش وجود همه را مش��مول توسعه واسعة خویش 
گرداند، ازحمایت و همت بلند ریاست محترم پژوهشگاه مطالعات آموزش 
و پرورش سرکارخانم دکتر  هاجر تحریری نیک صفت، معاونان ، مدیران ، 
مش��اوران و کارشناسان پژوهشگاه و ریاست محترم سازمان آموزش و 
پرورش اس��تان آذربایجان ش��رقی جناب آقای فیروز رضایی و معاونان 
ارجمندشان که زمینه رشد و توسعه فعالیت های علمی و پژوهشی مرکز 
را فراهم ساختند و به مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردی تبریز جان 

تازه اي بخشیدند صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.
دکتر اسداله خدیوی
دبیر علمی همایش و رئیس مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردی تبریز

سخن سردبیر
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طیبه احتشامی1
سید غفار موسوی2

چکیده
در جهان کنوني پدی��ده دوزبانگي امري عادي 
اس��ت و یافتن کشوري که در بین گویشگران آن 
حداقل دو زبان وجود نداش��ته باشد تقریباً امري 
محال به نظر مي رس��د. دوزبانگی پدیده ای است 
جهانی که در اکثر کشورهای جهان وجود دارد و 
عبارت از حالتی است که فرد به زبان دیگری غیر از 
زبان مادری خود آموزش می بیند. پژوهش حاضر بر 
آن است تا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مناطق 
دوزبانه و دانش آموزان تک زبانه اس��تان اصفهان را 

بررسی و با یکدیگر مقایسه نماید.
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی 
مي باش��د. جامعه آم��اری این پژوه��ش را کلیه 
دانش آموزان س��ه دوره تحصیلی مناطق و نواحی 
40گانه اس��تان اصفهان در س��ال تحصیلی 88-

87 تشکیل مي دهند. گروه نمونه شامل 6منطقه 
مربوط ب��ه دانش آموزان دوزبانه و 6منطقه مربوط 
به دانش آموزان تک زبانه اس��تان می باشد. جهت 
تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده 
گردیده است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن 
است که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و 
تک زبانه استان اصفهان در کلیه دوره های تحصیلی 
تفاوت معناداری ندارد. میزان پیشرفت تحصیلی 
ای��ن دانش آم��وزان در دوره ه��ای ابتدایی تفاوت 
معن��اداری دارد اما در میزان پیش��رفت تحصیلی 

مقاله

رشد زبان و رشد ذهنی، موثر بر تعامل اجتماعی

مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مناطق دوزبانه با دانش آموزان تک زبانه استان اصفهان در سال تحصیلی 88- 1387

آنان در دوره راهنمایی و متوسطه تفاوت معنادار 
نمی باشد. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر 
دوزبانه و تک زبانه استان اصفهان تفاوت معناداری 
دارد ولی در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

پسر تفاوت معنادار نمی باشد. 
مقدمه 

در جه��ان امروز ک��ه آموزش و پ��رورش رکن 
اساسی رشد و شکوفایی ملت هاستبنابراین آموزش 
و پرورش باید برای همه آحاد ملت شرایط یکسان 
فراه��م آورد ت��ا هر کس به مقتضای اس��تعداد و 
توانایی خود ویژگی های ارزنده نهفته در درون خود 
را آشکار سازد. از این روست که امروزه مسأله رفع 
نابرابری از چهره آموزش و پرورش در سردر ورودی 
همه نظام های تعلیم و تربیت در همه کشورها قرار 

دارد. 
از طرف دیگر در هر کشوری وحدت ملی، هویت 
دینی، اجتماع��ی، حفظ میراث فرهنگی و امکان 
تبادل نظر اقش��ار مختلف یک ملت با هر قومیت 
ایجاب مي نماید ک��ه ارتباط افراد ملت با یکدیگر 
صمیمانه تر گردیده مص��داق واقعی »رجا منهم« 
باشد. مسلماً زبان مش��ترک اولین گام در جهت 
ایجاد این وحدت می باش��د. زبان مشترک امکان 
تبادل افکار و شاید اساسی ترین اندیشه ها، رؤیا ها 
و آرزوها، ایده ها و تجربه ها و... را فراهم می س��ازد. 
بدون وجود زبانی مشترک امکان استفاده از موارد 
فوق میسر نبوده یا به دشواری میسر می گردد. به 
همین دلیل است که همه کشورها به منظور حفظ 
سیانت ملی خود در قانون اساسی کشورهایشان 

زبانی را به عنوان زبان رسمي معرفی می کنند؛ زیرا 
بدون آن، عالوه بر این که بر همه موارد فوق لطمه 
وارد مي گردد، در روند انجام امور کشوری و لشگری 

نیز خلل به وجود مي آید.
در کشور ما تعداد زیادی از دانش آموزان با تسلط 
به زبان قومي  و مادریش��ان و با آش��نایی اندک به 
زبان فارس��ی، وارد دبستان می شوند. یعنی همه 
کودکان در سنین شش یا هفت سالگی وضعیت 
زبانی یکسانی ندارند و تسلط آنان به فارسی به یک 
اندازه نیست، اما از گذشته تاکنون نظام آموزشی ما 
با همه این کودکان برخورد زبانی واحدی داش��ته 
اس��ت و همه آنان را فارس��ی زبان می داند. با این 
شرایط و روند عملی آن وجود اختالالت آموزشی 
بواس��طة وضعیتهای  بانی متفاوت اجتناب ناپذیر 
اس��ت، زیرا زبان، یعنی ابزار و شرط اصلی آموزش 
در اینجا به سدی بدل شده است، که خود به عنوان 
مان��ع آموزش و انتقال اطالع��ات عمل می کند و 
باز به همی��ن اکتفا نمی کند و عامل مش��کالت 
عاطفی و روانی تع��داد زیادی از دانش آموزان غیر 
فارسی زبان می شود.آن دسته از کودکان که بدون 
کمترین آشنایی قبلی به زبان فارسی، وارد دبستان 
می شوند و ناچارند بدون تسلط بر ابعاد شفاهی زبان 
فارسی، ابعاد  نوشتاری یعنی خواندن و نوشتن آن را 
بیاموزند. شک نیست که این کودکان در دبستان 
عملکرد مناسبی نخواهند داشت و در سال های اول 
ورود به مدرسه، با مشکالت زیادی روبه رو می شوند. 
عدۀ زیادی از آنان در طی س��ال های بعد، به دلیل 
نداشتن تسلط کافی به زبان آموزشی، دروس دیگر 
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را نمی فهمن��د و به لح��اظ علمي عقب می مانند.
)خدادوستان، 1371(

در محدوده جغرافیایی کشورمان اقوام گوناگون 
با آداب و رس��وم وگویش های متفاوت در جوامع 
ش��هری و روس��تایی زندگی می کنن��د، کودکان 
شش س��اله که هر کدام برخاسته از این بافت های 
فرهنگی هستند، همراه با ویژگی های شخصیتی 
منحصر به فرد خود وارد مدرس��ه می ش��وند. به 
طورکل��ی کودکان این مرز و بوم را هنگام ورود به 
مدرسه و در مواجهه با زبان آموزشی مي توان به سه 

دسته تقسیم کرد:
دسته اول کودکان فارس�ی زبان: این کودکان به 
هسته اصلی زبان فارسی آشنا هستند، پدیده های 
اطراف خود را با اصوات و کلمات فارسی می فهمند 
و منظور و احساس خود را به صورت گفتاری بیان 
می کنند. چنین کودکانی در مدرسه روند طبیعی 
زبان آموزی را طی مي کنند و در حالی که مدرسه 
به تقویت دو وجه شنیداری و گفتاری می پردازد، 
خوان��دن و نوش��تن را نیز به آنان ی��اد می دهد و 
باالخره در صورت مناس��ب بودن برنامه درس��ی 
زبان آم��وزی و دیگ��ر عناصر برنامه آموزش��ی در 
ابتدایی، آنها به اهداف مورد انتظار دست می یابند. 

)جهانگیری،1378(
دس�ته دوم کودکان�ی ک�ه دارای لهج�ه خاصی 
هستند: این دسته را می توان به دو طبقه تقسیم 
ک��رد: طبقه ای ک��ه در گفتار محلی آنها بیش��تر 
تفاوت های آوایی و تلفظی با زبان فارس��ی وجود 
دارد و طبق��ه دیگر که عالوه ب��ر آن، تفاوت هایی 
بین آن گویش و زبان فارسی دیده می شود، مانند 
گویش دری، بندرعباس��ی، بوشهری و بسیاری از 
گویش ه��ای رایج در ایران. ای��ن کودکان، اگرچه 
در شروع سال تحصیلی پایه اول، با زبان آموزشی 
سردرگم می ش��وند و منظور و مفاهیم مندرج در 
برنامه های درس��ی برای آنها دیرفهم است، ولی با 
تالش معلم بعد از مدتی این مشکل برطرف شده، 

خود را با برنامه های درسی سازگار می کنند.
دسته س�وم کودکانی را دربرمی گیرد که گویش 
غیرفارس�ی دارند: این دسته را نیز می توان در دو 
طبقه جای داد: طبقه ای ک��ه گویش آنها با زبان 
فارسی معیار تفاوت دارد و برخی اوقات این گویش 
برای فارسی زبانان قابل فهم نیست ) مانند گویش 
گیلک��ی، بلوچی، کردی( این ک��ودکان در هنگام 
ورود به مدرسه اگرچه در مواجه شدن با برنامه های 
درسی، سردرگمي  و بدفهمی های بیشتری نسبت 
به دسته اول دارند و مفهوم و منظور اصلی برنامه ها 
و به طورکل��ی زب��ان آموزش��ی را براحتی متوجه 
نمی شوند، در صورت طراحی مناسب فعالیت های 
آموزش��ی و تالش معل��م، باالخره بع��د از مدتی 

می توانند خود را با برنامه درس��ی س��ازگار کنند 
)عصاره،1384(.

طبقه دیگر از دس��ته سوم را کودکانی تشکیل 
می دهند که دارای گویش ترکی و ترکمنی هستند. 
این کودکان را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 

1- کودکان دس��ته اول که دوران خردس��الی 
خود را در شهرهایی گذرانده اند که زبان محاوره ای 
مردم فارسی بوده و دسترسی به برنامه های رادیو 
و تلویزیون نیز داش��ته اند ک��ه می توان گفت این 
دس��ته به نوعی دوزبانه هستند وگاه ممکن است 
دو زبانگی آنها از نوع دوزبانگی طبیعی و برابر باشد. 
این دس��ته از کودکان نه تنه��ا در برخورد با زبان 
آموزشی مشکلی ندارند، بلکه ممکن است از غنای 
زبانی بیشتری نسبت به یک زبانه های فارسی زبان 

برخوردار باشند.
2- دس��ته دوم از کودکان این طبقه ترک های 
ساکن مناطق ترک زبان هستند که با زبان فارسی 
به دلیل دسترسی به رادیو وتلویزیون آشنایی دارند 
در نتیجه اگرچه کودکان با زبان فارس��ی آشنایی 
دارند و تا حدودی آن را می فهمند، دوزبانگی آنها 
معموالً از نوع نامتوازن اس��ت. در نتیجه وقتی به 
مدرسه وارد می شوند، زبان آموزشی یا زبان فارسی 

برای آنان به مثابه زبان دوم است.
3- دسته سوم از کودکان این طبقه ترک های 
ساکن مناطق ترک زبانی هستند که دسترسی به 
رادیو وتلویزیون ندارند و خانواده های آنها کم سواد، 
بی سواد و ناآشنا به زبان فارسی می باشند. بسیاری 
از ای��ن کودکان از طرف اولیا مس��اعدت درس��ی 
نمی شوند یا کمک های درسی به آنان به زبان بومي  
است. این مسأله عاملی در مردودی و ترک تحصیل 

دانش آموزان خواهد بود)عصاره،1384(.
هرچن��د که در همه دس��ته های نامب��رده در 
ام��ر آموزش و پرورش کودکان، دش��واری هایی به 
چش��م می خورد، ش��دت و ضعف این دشواری ها 
به تناس��ب تفاوت زبان آنها با زبان فارسی، سطح 
فرهنگی اجتماعی و اقتصادی آنها، نیز گذراندن یا 
نگذراندن دوره پیش دبس��تانی کودکان فرق دارد، 

ولی باید گفت که عمق فاجعه، در بین دانش آموزان 
روس��تایی ناآشنا به زبان فارسی است، به ویژه آن 
دس��ته از دانش آموزانی که ساختمان زبان مادری 
آنها از نظر آوایی، واژگانی و نحوی با زبان فارس��ی 
متفاوت است. مخصوصاً کودکانی که دسترسی به 

برنامه فارسی رادیو و تلویزیون ندارند. 
چنین کودکی، باید آموخته هاي دیروز خود را با 
کلمه ها و ساخت هاي گونه اي دیگر از زبان جایگزین 
کند. آنچه از نقش کارکردهای فعلی و به طورکلی 
ساختار زبانی در ذهن او نقش بسته، باید دگرگون 
شود؛ زیرا ساختمان زبانی موجود در ذهن کودک، 

با ساختار زبانی مدرسه تفاوت زیادی دارد. 
یمن��ی دوزی س��رخابی) 1371( ورود چنین 
کودکی را به مدرس��ه، یک حادثه ناگ��وار برای او 
می داند که در پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی، 
عاطفی وشناختی او پیامدهای منفی دارد و به نظر 
وی، چ��ون کودک در برابر زبانی قرار می گیرد که 
با آن ناآشناست و در محتوای فرهنگی وی یافت 
نمی شود، در نتیجه یک فاصله ارتباطی بین کودک 
و مدرسه برقرار مي گردد. به اعتقاد بالنک و هامر، 
کودکی که زبان مادری را در یک فرایند تدریجی و 
در ارتباط مستقیم با محیط اطراف خود فراگرفته 
است، در ابتدا زبان برای او دارای کارکرد عاطفی و 
ارتباطی بوده وسپس از آن برای توسعه شناختی 
خود استفاده می کند. به نظر وی، وقتی که کودک 
با داشتن یک دانش ناقص از زبان دوم، وارد مدرسه 
می شود و به جای کارکردهای اجتماعی و عاطفی 
زبان، با کارکردهای شناختی آن مواجه می گردد، 
در نتیجه در توسعه زبانی اش خدشه وارد می شود. 
معموالً کودکان��ی که در خواندن ی��ا آن مطالب 
نوش��تاری ناآش��نا هس��تند ومجبورند درباره آن 
صحبت کنند، ناتوانی در توضیح مطالب درس��ی 
به زبان دوم س��بب کم حرفی و خودسانسوری در 
آنها مي شود. البو )به نقل از یمنی دوزی سرخابی، 
1371( در تحقیق خود نشان داد زمانی که کودک 
در موقعیتی ناآشنا قرار مي گیرد، ترجیح مي دهد به 

حداقل سخن بگوید.
خانزاده )1371( نی��ز کودکانی راکه در قبل از 
دبس��تان، زبان مادری خود را به صورت شفاهی با 
زبان غیرفارسی فرا مي گیرند و در ورود به مدرسه، 
خواندن و نوش��تن را به زبان دوم باید یاد بگیرند، 
مي گوید: چون این زبان با تجارب قبلی او مرتبط 
نیس��ت و از طرفی زبان دوم را فق��ط در کارکرد 
شناختی آن اس��تفاده مي کنند، در نتیجه بسط 

زبانی که تبلور خالقیت است، رشد نمي یابد.
دو دیدگاه در مورد زبان 

نظریه ویگوتس�کی در م�ورد زبان و ش�ناخت: 
ویگوتسکی )1371( نظریه ای ارائه داده که در مورد 

نتایج نشان داد که زبان 
محاوره ای خانواده بیشترین 
ارتباط را با عملکرد تحصیلی 
دانش آموزان مکزیکی داشت 
که از طریق زمینه اقتصادی- 
اجتماعی و متغیرهای روان 
شناختی - اجتماعی تعیین می شد

مقاله
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مقاله

تاکید اثرات اجتماعی در رشد شناختی است.
نظریه ویگوتسکی یک دیدگاه کلی از رشد انسان 
ارائه مي دهد ونقش زبان را در فرایند رشد ذهنی 
پررنگ مي کند. تأکید این نظریه همچنین بر نقش 
والدین و ارتباط آنان با کودک اس��ت. در حقیقت، 
برای رسیدن به رشد شناختی مطلوب در کودک، 
همه این روابط ضروری است. کاربرد این نظریه آن 
است که توانایی ذهنی افراد از روابط اجتماعی اولیه 
آنان در طول رش��د و کیفیت این روابط برخاسته 
اس��ت. اگر این روابط به شیوه ای بهینه تداوم یابد 
آنگاه مي توان اذعان نمود که توانایی ش��ناختی و 
زباني کودک نیز رشد قابل مالحظه ای داشته است. 
اگر این روابط با اشکال همراه باشد این توانایی ها 
نیز با مشکل روبه رو می گردند)الیوت3 وهمکارن، 

.)1996
ویگوتس��کی مفهوم زبان و ش��ناخت را به بعد 
فرهنگ��ی مي کش��اند. او مي نویس��د فرایندهای 
شناختی انسان در طول تاریخ شکل مي گیرد و با 
ابزارهای فرهنگی و اجتماعی از فردی به فرد دیگر 
و از نسلی به نسل دیگر منتقل مي شود. فرهنگهای 
گوناگون با شیوه های اجتماعی متفاوت استفاده از 
نشانه ها را به کار مي گیرند. افراد دارای فرهنگهای 
گوناگ��ون، کارکردهای ش��ناختی متف��اوت را بر 
اساس نیازهای ویژه فرهنگی خود رشد مي دهند. 
ویگوتس��کی این تفاوت های فرهنگی را بعدها در 
رشد شناختی مش��خص مي کند. مثالً در برخی 
از نوش��ته های او آمده که جوامعی که دارای زبان 
نوشتاری نیس��تند معموالً دارای حافظه دیداری 
قوی نس��بت به حافظه منطقی ان��د. بنابراین، هر 
فرهنگی شیوه های خاص خود و دیدگاه ویژه خود 

را دارد )یو و باین4،1980(.
نظری��ه ویگوتس��کی اهمیت کیفی��ت تعامل 
اجتماعی و فرهنگی را در رشد زبان و رشد ذهنی 
نشان مي دهد. ناگفته نماند که تئوری ویگوتسکی 
شرح بس��یار فوق العاده ای درباره چگونگی انتقال 
زبان به رشد ش��ناختی ارائه مي دهد که استفاده 

از زب��ان در حکم ابزار تفکر کنترل 
اجرایی کودکان را نسبت به عملیات 
افزای��ش مي دهد)دیاز  ش��ناختی 

وکلینگر5،1991(
درب�اره  برنش�تاین  نظری�ه 
رمزگ�ذاری گفت�اری: نظری��ه 
برنشتاین تالش دارد که ارتباط 

میان طبقه اجتماعی با زبان و آموزش 
و پرورش را روشن نماید. او مي گوید تفاوت 

الگوهای زبانی ک��ودکان طبقات اجتماعی 
مختلف بر عملکرد تحصیلی آنان در مدرسه 

اثر مي گذارد )عالقه مند،1376(. برنش��تاین 

معتقد اس��ت که رمز گفتاری افراد طبقه متوسط 
با تجارب خان��واده آنها همراهی دارد و ویژگی آن 
انعطاف پذیری، جام��ع بودن، و رها بودن از زمینه 
و بافت است. برعکس، رمز گفتاری کودکان طبقه 
پایین در ضم��ن آنکه با تج��ارب خانوادگی آنان 
همراهی دارد، معموالً گفتار خشن، اختصاصی و 
وابسته به بافت و زمینه است و یک زبان محدود و 

مقید را نشان مي دهد.
به نظر برنش��تاین، تکامل زبانی کودکان طبقه 
متوسط، برعکس کودکان طبقه پایین، متضمن 
فراگیری یک زبان بس��ط یافته است و یک شیوه 
سخنگویی که در آن معانی واژه ها مي تواند فردیت 
یافته، با وضعیت های خاص متناسب گردد. کودکانی 
که زبان گفتاری بسط یافته را فراگرفته اند، بیشتر از 
کودکانی ک��ه از قالب زبان محدود فراتر نرفته اند، 
توانایی دارند تا از آموزش و پرورش رسمي  بهره مند 
شوند. نتیجه گیری مذکور به این معنا نیست که 
کودکان طبقه پایین نوع گفتاری پست تر دارند، یا 
این که شکل گیری زبان در آنان ناقص است، بلکه 
شیوه ای که آنان از گفتار استفاده مي کنند با فرهنگ 
آموزشی مدرسه هماهنگ نیست. آنان که بر زبان 
بسط یافته تسلط یافته اند، بسیار آسانتر در محیط 

مدرسه انطباق پیدا مي کنند )گیدنز،1373(
تئوری برنش��تاین نش��ان دهنده آن است که 
زبان مورد اس��تفاده افراد در مکالمات روزمره هم 

ش��کل دهنده وهم منعکس کننده گروه اجتماعی 
آنان اس��ت. از این گذش��ته، روابطی که در داخل 
گروه وجود دارد بر زبان مورد اس��تفاده آن گروه و 
نوع گفتار مورد استفاده آنان، تأثیر مي گذارد )لیتل 

جان6، 2002(. 
پیامدهای آموزش دوزبانه

دانش آموزان غیرفارس��ی زبان در ب��دو ورود به 
مدرس��ه، زبان مادری خود را ک��ه در یک فرایند 
پیچیده و در ارتباط مس��تقیم با محیط پیرامون 
خود فرا گرفته اند، در برنامه فارسی پیدا نمی کنند. 
چون س��ازماندهی محتوا و انتقال برنامه درس��ی 
به دانش آموزان بر پایة زبان فارس��ی اس��ت که با 
مفاهیمي که بر اساس تجارب قبلی دانش آموز، به 
زبان م��ادری، حاصل گردیده اس��ت و برای او بار 
عاطفی نی��ز دارد، پیوند ندارد. در حالي که ارتباط 
غیررس��مي  درون مدرس��ه ای می تواند خ��ارج از 
کانال ارتباط رس��مي  به زبان مادری بر قرار شود. 
این چنین گسس��تگی میان زبان مدرسه و زبان 
مادری دانش آم��وزان، ارتباط بر پایه انگیزه فردی 
را با دش��واری مواجه می کند. تع��ارض بین مدار 
ارتباطی محیط اجتماع��ی خانوادگی دانش آموز 
و مدار ارتباطی رس��مي  مدرس��ه هم کیفی است 
و ه��م کمی. کیفی اس��ت زی��را ک��ه دانش آموز 
غیرفارس��ی زبان در برابر زبانی ق��رار می گیرد که 
حاصل مجموعة ویژگي های فرهنگ زیس��تی و 
خاص او نیست. کمي است زیرا از جنبة دستوری، 
واژگان و آواشناس��ی برای او ناآشناست. به عبارت 
دیگر بین زبان مدرس��ه و زبان دانش آموز شکاف 

پدید می آید.
پیامد شناختی: زبان در شکل گیری سطوح تفکر و 
مراحل رشد شناختی اهمیت بسزایی داشته است 
و معموالً با رشد شناختی و سطوح تفکر فرد ارتباط 
مستقیمي  دارد.آموزش به زبان مادری مي تواند به 
خاطر تعامل پویای فرد با خانواده و محیط زندگی، 
عامل مهمي  در رش��د شناختی باشد و درصورت 
نبود این آموزش زبان تحمیلی به نقش های محدود 
و سادۀ  شناختی و مهارت های پایین اجتماعی 
مح��دود گردیده، ام��کان خالقیت 
علمي کندتر مي ش��ود. باتوجه به 
اینکه محتوای درسی چندان ساده، 
نظام مند و به دور از توالی مصنوعی 
نمي باش��د، اهمیت این مسأله 
تدریس  مي گ��ردد.  دوچندان 
تنها ب��ه زبان معی��ار مي تواند 
اعتماد به نف��س، اضطراب، فرار 
از مدرس��ه، ارتباط با همساالن، موفقیت 
درسی و س��ازگاری کودکان راتحت الشعاع 

قرار دهد. 
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کودکی که زبان مادری را در یک 
فرایند تدریجی و در ارتباط مستقیم 
با محیط اطراف خود فراگرفته 
است، در ابتدا زبان برای او دارای 
کارکرد عاطفی و ارتباطی بوده 
وسپس از آن برای توسعه شناختی 
خود استفاده می کند.

پیامد عاطفی و اجتماعی: ارتباط به منزله مبادله 
افکار واطالعات است و متداول ترین شیوه ارتباطی 
نوع انسان، زبان است. زبان دارای کنش دوگانه ای 
اس��ت و مي توان آن را هم وس��یله شناخت یعنی 
ابزار فکر و هم وس��یله ارتب��اط یعنی ابزار زندگی 
اجتماعی دانست. وابستگی تنگاتنگ زبان با رشد 
موجب مي شود که اکتساب آن از تعامل های فرد 
با جهان جسمانی و جهان اجتماعی اجتناب ناپذیر 
باش��د. هر بی نظمي  در رفتارهای کالمي  مي تواند 
آثار کم و بیش مهم برزمینه های ارتباطی و عاطفی 
با والدین داشته باشد، تعامل مادر- کودک به همراه 
راهنمایی های کالمي  مادر یا والدین که بس��تگی 
به س��طح آگاهی و دانش وی دارد، زیربنای رشد 
مهارت های ارتباطی و کالمي  کودکان را تشکیل 
مي دهد. فضای فرهنگی قومي  نیز مي تواند تأثیر 
مطلوبی در فراهم آوردن محیطی مناسب در دوران 
رشد کودکان به وجود آورد. همزمان با رشد شناختی 
و زبانی، کودکان درباره عواطف نیز مفاهیمي کسب 
مي کنند و قوانین فرهنگ و اجتماع خود را درباره 

بیان عاطفی مي آموزند.)سیله،1388(
اگر کودک خردسال در یک جمع عمومي  جرأت 
تکلم به زبان مادریش را نداشته باشد، تحقیر خواهد 
ش��د و مس��لماً از قدم نهادن در آن محیط سرباز 
خواه��د زد.  بنابراین این طفل بناچار بعد از چند 
مدت تبدیل به یک موجود آسیب دیده و مي گردد 
آموزش به زب��ان مادری همچون تغذیه کودک با 

شیر مادر ضروری است.)الیوت وهمکاران،1996(
اهمیت آموزش ابتدایی کودکان به زبان مادری 
آنان موضوع تحقیقات بسیاری بوده است. در سال 
1929 میالدی، »دفتر بین المللی آموزش و پرورش« 
کنفرانس��ی در مورد آموزش و پرورش دوزبانه در 
لوکزامبورگ ترتیب داد که اولین کنفرانس علمي  
در این ب��اره بود. در آن زمان تقریباً منابعی در این 
زمینه وجود نداشت. در مدت نیم قرن پس از این 
کنفران��س، کتاب های موج��ود در زمینه آموزش 
دوزبانه به بیش از بیست هزار عنوان رسیده است. 
نتایج کنفرانس لوکزامبورگ بیانگر این امر بود که 
آموزش به زبانی غیر از زبان مادری- خانوادگی، به 
رشد ذهنی و حتی رشد شخصیت کودک آسیب 
می رساند. یونس��کو نیز بارها و با قاطعیت نیاز به 
ارتق��اي آموزش به زبان م��ادری و همچنین حق 
کودک را برای برخورداری از آموزش، قطع نظر از 

زبان او تأکید کرده است)فنایی، 1386(.
 مطالعات انجام ش��ده در کانادا نشان می دهد 
که دوزبانگی س��بب افزایش پیش��رفت تحصیلی 
دانش آم��وزان می گ��ردد. »کن��دی«، »یوجین«، 
»پ��ارک« و »ه��ای س��ینیگ«)1994، به نقل از 
نوروزی الرس��ری،1388( در مطالع��ه ای از زبان 

مح��اوره ای خان��واده به عنوان ی��ک متغیر براي 
پیش بین��ی پیش��رفت تحصیل��ی دانش آموزان 
مکزیکی و آس��یایی مقیم آمریکا استفاده کردند. 
در ای��ن مطالع��ه 1952 دانش آم��وز مکزیکی و 
1131 دانش آموز آس��یایی پایه س��وم راهنمایی، 
مورد بررس��ی قرار گرفتند. ازتحلیل رگرس��یون 
چندمتغی��ری ب��رای تعیین ق��درت پیش بینی 
متغیرهای عملکرد متوسط اقتصادی-اجتماعی، 
میزان تالش و کوشش دانش آموزان و ویژگی های 

روان شناختی-اجتماعی استفاده شد. نتایج نشان 
داد که زبان محاوره ای خانواده بیشترین ارتباط را با 
عملکرد تحصیلی دانش آموزان مکزیکی داشت که 
از طریق زمینه اقتصادی- اجتماعی و متغیرهای 

روان شناختی - اجتماعی تعیین می شد.
در کشور ما تعداد زیادی از دانش آموزان با تسلط 
به زبان قومي  و مادریش��ان و با آش��نایی اندک به 
زبان فارس��ی، وارد دبستان مي شوند. یعنی همه 
کودکان در س��نین شش یا هفت سالگی وضعیت 
زبانی یکسانی ندارند و تسلط آنان به فارسی به یک 
اندازه نیست، اما از گذشته تاکنون نظام آموزشی ما 
با همه این کودکان برخورد زبانی واحدی داش��ته 
است و همه آنان را فارسی زبان مي داند و این مسأله 
موجب بروز مشکالتی در آموزش و یادگیری این 
کودکان گردیده است. پژوهش حاضر بر آن است 
تا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مناطق دوزبانه و 
دانش آموزان تک زبانه استان اصفهان را بررسی و با 
یکدیگر مقایسه نماید.)انجمن علمي دانش پژوهان 

آموزش زبان فارسی،1386(

یافتهها
جدول 1- مقایسه نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه استان اصفهان 

متغیر

پیشرفت تحصیلی

آزمون لوین

برابری واریانس ها

با فرض برابری واریانس ها

با عدم فرض برابری واریانس ها

F

2/76

SD

198

t

-0/98

معناداری

0/1

معناداری

0/33

آزمون برابری میانگین ها

جدول2- مقایسه نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه استان اصفهان به تفکیک دوره تحصیلی

متغیر

ابتدایی

راهنمایی

متوسطه

آزمون لوین

برابری واریانس ها

با فرض برابری واریانس ها

با عدم فرض برابری واریانس ها

با فرض برابری واریانس ها

با عدم فرض برابری واریانس ها

با فرض برابری واریانس ها

با عدم فرض برابری واریانس ها

F

0/53

3/13

0/36

SD

0/55

461

3/6

t

4/03

-0/99

0/85

معناداری

0/47

0/09

0/56

معناداری

0/000

0/33

0/42

آزمون برابری میانگین ها

با توجه به یافته های جدول 1، آزمون لوین فرض عدم برابری واریانس ها را تایيد مي کند. 
با این فرض پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه استان اصفهان در کليه 

دوره های تحصيلی در سطح  )P≥05/0(تفاوت معناداری ندارد.

با توجه به یافته های جدول 1، آزمون لوین فرض عدم برابری واریانس ها را تأیيد مي کند. 
با این فرض پيش��رفت تحصيلی دانش آم��وزان دوزبانه و تک زبانه اس��تان اصفهان در 
دوره های ابتدایی تفاوت معناداری در س��طح  )P≥05/0( دارد، اما در ميزان پيش��رفت 
تحصيلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه استان اصفهان در دوره راهنمایی و متوسطه 

تفاوت در سطح )P≥05/0( معنادار نمي باشد. 
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روش
در این پژوه��ش از روش تحقیق توصیفی و از 
سبک پیمایشی بهره جس��ته شده است. جامعه 
آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان سه دوره 
تحصیلی مناطق و نواحی 40 گانه استان اصفهان 
در س��ال تحصیلی 88-87 تشکیل مي دهند. در 
مجموع 6درصد از جمعیت دانش آموزی اس��تان 
در کلیه سطوح اختصاص به دانش آموزان مناطق 
دوزبانه دارد. گروه نمونه ش��امل 6منطقه مربوط 
ب��ه دانش آم��وزان دوزبانه و 6منطق��ه مربوط به 
دانش آموزان تک زبانه اس��تان مي باشد. داده های 
م��ورد نیاز با هم��کاری کارشناس��ان مختلف در 
آموزش و پرورش اس��تان اصفهان گردآوری شده 
اس��ت. جهت تجزیه و تحلیل داده ه��ا از نرم افزار 

SPSS استفاده گردیده است.
بحث و نتیجه گیری

یافته ه��ای پژوهش حاضر حاکی از آن اس��ت 
که پیش��رفت تحصیل��ی دانش آم��وزان دوزبانه و 
تک زبانه استان اصفهان در کلیه دوره های تحصیلی 
تفاوت معن��اداری ندارد. این امر نش��ان مي دهد 
که در مجموع دانش آموزان قادرند بر مش��کالت 
ناش��ی از دوزبانگی فائق آیند. پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه استان اصفهان در 
دوره های ابتدایی تفاوت معناداری دارد اما در میزان 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه 
استان اصفهان در دوره راهنمایی و متوسطه تفاوت 
معنادار نمي باش��د. پس احتماالً دانش آموزان در 
اوایل تحصیل به دلیل عدم آشنایی کافی با زبان 
فارسی بخش عمده ای از توانمندی خود را صرف 
یادگیری زبان فارسی مي نمایند و این امر مانع از 
تمرکز کامل توانمندی های آنان بر یادگیری دروس 
مي گردد؛ اما با حل این مشکل در سال های اولیه 

تحصیل قادر به رقابت تحصیل��ی با دانش آموزان 
تک زبانه مي شوند. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
دخت��ر دوزبانه و تک زبانه اس��تان اصفهان تفاوت 
معناداری دارد ولی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
پس��ر دوزبان��ه و تک زبانه اس��تان اصفهان تفاوت 
معناداری ندارد. ممکن اس��ت این یافته ناشی از 
محدودیت های حاکم بر تعامالت دختران با محیط 
بیرونی و همچنین وجود روحیه حس��اس در این 
گروه باش��د. در راستای برطرف نمودن مشکالت 
تحصیلی ناش��ی از دوزبانگی پیش��نهاد مي گردد 
آموزش های قبل از دبس��تان به ویژه برای دختران 

در مناطق دوزبانه مورد توجه قرارگیرد.
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جدول3- مقایسه نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه استان اصفهان به تفکیک جنسیت

متغیر

دختر

پسر

آزمون لوین

برابری واریانس ها

با فرض برابری واریانس ها

با عدم فرض برابری واریانس ها

با فرض برابری واریانس ها

با عدم فرض برابری واریانس ها

F

5/33

3/30

SD

0/54

692

t

2/19

-0/1

معناداری

0/03

0/08

معناداری

0/04

0/34

آزمون برابری میانگین ها

با توجه به یافته های جدول 1، آزمون لوین فرض عدم برابری واریانس ها را تأیيد مي کند. 
با این فرض پيش��رفت تحصيلی دانش آم��وزان دوزبانه و تک زبانه اس��تان اصفهان در 
دوره های ابتدایی تفاوت معناداری در س��طح  )P≥05/0( دارد، اما در ميزان پيش��رفت 
تحصيلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه استان اصفهان در دوره راهنمایی و متوسطه 

تفاوت در سطح )P≥05/0( معنادار نمي باشد. 
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آواهای آشنا
واژگان انگلیسي دارای شباهت آوایی- معنایی با فارسي در کتب انگلیسي دوره متوسطه و پیش دانشگاهي

محمود ایمانی
کارشناس ارشد زبانشناسی

چکیده:
یک��ي از مهمترین جنبه ه��اي آم��وزش زبان، 
آموزش واژگان اس��ت. مطالعات بسیاري در این باره 
از زوایاي مختلف به یادگی��ري و آموزش واژگان و 
روش هاي ارتق��اي آن پرداخته اند که برخي از آنها 
در حوزۀ آموزش و یادگیري واژگان همریش��ه بوده 
است. در این جستار به کمک لغت نامه هاي دهخدا 
و وبستر، واژگان انگلیسي همریشه و دارای شباهت 
آوایی-معنایی با واژگان فارس��ي در کتب انگلیسي 
دوره متوسطه و پیش دانشگاهي استخراج شده اند. 
آگاهي از روابط واژگان همریش��ه و توجه به آنها در 
هنگام آموزش آنها مي تواند تأثیر مثبتي بر یادگیري 

دانش آموزان داشته باشد.
کلید واژه: همریشه، زبان خارجي، زبان دوم، واژگان، 

شباهت آوایی- معنایی 
 مقدمه 

در آم��وزش زبان توجه بس��یاري ب��ه واژگان و 
روش هاي مؤثر در آموزش واژگان و ارتقاي کیفي آنها 
معطوف شده است. زبان آموزاني که زبان مادري شان 
با زباني که در حال فراگیري آن مي باشند همریشه 

است نسبت به زبان آموزاني که این شرایط را ندارند، 
امکان بیش��تری در یادگیري بهت��ر آن زبان دارند 
چ��را که مثالً بین پرکاربردتری��ن واژگان زبان هاي 
انگلیس��ي و اسپانیایي که حدود سه هزار واژه است 
حدود یک سوم به دلیل همریشه بودن این دو زبان 
با هم شبیه هس��تند. از این رو اسپانیایي زباني که 
در حال یادگیري انگلیس��ي است ) یا بر عکس( در 
یادگیري یک س��وم پرکاربردترین واژگان آن زبان 
کار آسانتري خواهد داشت. زبان فارسي هم با زبان 
انگلیسي که امروزه به عنوان زبان خارجي در مدارس 
و دانشگاه هاي ایران آموزش داده مي شود همریشه 
است. مي توان از این مزیت در آموزش زبان انگلیسي 

به فارسي زبانان بهره جست.

اهمیت آموزش و یادگیري واژگان1 
مطمئناً یکي از مهمترین جنبه هاي یادگیري 
زب��ان یادگیري واژگان اس��ت. هر چن��د یادگیري 
و آم��وزش واژگان ب��راي چند ده��ه در روش هاي 
آموزش��ي خاصي مورد غفلت واقع شد، ولي امروزه 
توافق کلي بر این اس��ت که الزم است زبان آموزان، 
دان��ش واژگاني خود را افزایش دهن��د )لوفر، 86 و 
آلن، 83(. پس از آن دوره در مورد واژگان به عنوان 
قسمت اصلي در یادگیري زبان مطالعات متعددي 
انجام گرفته اس��ت. اهمیت ب��االي واژگان از آنجا 
ناشي مي ش��ود که برقراري ارتباط پایدار و مستمر 
بدون دسترسي به واژگان مناسب و کافي غیرممکن 
است به ویژه در سطوح پایین تر، دانش واژگان براي 

دانش آموزان نس��بت به دانش دستوري در برقراري 
ارتب��اط مفیدتر خواهد بود. واژگان نقش محوري و 
مرکزي در زبان دارند، و براي زبان آموز بس��یار مهم 
هستند )زیمرمن،a97(. نمي توان زباني را یاد گرفت 
بدون اینکه واژگان آن زبان یادگرفته شود) نیشن، 
90 و کرشن، 89(. لوفر )97( مي گوید: »یادگیري 
واژگان در مرک��ز یادگیري و کارب��رد زبان قرار دارد 
و در حقیقت ماهیت زبان را ش��کل مي دهد. بدون 
واژگان گویشوران نمي توانند مفاهیم را منتقل کنند 
و با یکدیگر از طریق زبان ارتباط برقرار کنند.« اگر 
فصاح��ت  را توانایي انتقال آس��ان و قابل فهم پیام 
بدانیم کفایت و صحت و تناس��ب واژگان از صحت 

دستوري مهمتر خواهد بود.)لوفر، 86(.
روش هاي متعددي ب��راي آموزش واژگان وجود 
دارد. مث��ل نقش بازي کردن، اس��تفاده از وس��ایل 
کمک آموزشي تصویري، ایجاد موقعیت هاي خاص 
براي کارب��رد زبان، یادگیري به کمک موس��یقي، 
بررسي واژگان همریشه، قرض گیري واژگاني و غیره 
که هدف اصلي همه آنها این است که سطح انگیزش 

زبان آموزان را باال نگه دارند.

برخي مشکالت در آموزش واژگان 2 
یک��ي از مش��کل ترین جنبه ه��اي یادگیري 
زبان خارجي به یادس��پاري واژگان است. هر چند 
روش شناس��ان و برنامه ریزان زب��ان توجه خاص به 
روش هاي مؤثر ارتقاي دان��ش واژگاني زبان آموزان 
معطوف داشته اند )بون،85( هنوز مشکالتي در این 



اسفند ماه 1388. شماره 119

11

مقاله

زمینه وجود دارد. آلن )83( مي گوید: »در بسیاري 
از کالس هاي زبان انگلیسي حتي به رغم اینکه معلم 
زمان زیادي ص��رف آموزش واژگان به دانش آموزان 
مي کن��د، نتایج رضای��ت بخش نیس��ت، بویژه در 
کشورهایي که زبان انگلیس��ي زبان ارتباطي مردم 
نیس��ت معلمان زبان درخواست مي کنند که دوره 
آموزشي بیشتري براي آنان در زمینه آموزش واژگان 

برگزار شود«.
از دیگر مشکالت در راه آموزش واژگان این است 
که دانش آم��وزان باید براي یادگیري واژگان انگیزه 
کافي داشته باشند. یادگیري مؤثر وقتي رخ مي دهد 
که حاصل عالقه و انگیزه دانش آموزان باش��د )مک 
دونالد و راجر گوردون،84(. سؤال این است که معلم 
زبان در هنگام آم��وزش واژگان چه مي تواند بکند 
تا انگیزه دانش آموزان براي یادگیري بیش��تر شود. 
ریورس )86( معتقد اس��ت: » ما به عنوان معلمان 
زب��ان باید در واژگان، عالقه و جذابیت ایجاد کنیم، 
مي توانیم دانش آم��وزان را راهنمایي کنیم که چه 
چیزهایي یاد بگیرن��د و چگونه یاد بگیرند و از این 

طریق به آنها کمک کنیم.«
براي تسهیل یادگیري یک زبان، زبان آموز باید به 
طرق مختلف تعدادي از واژگان پایدار و مناس��ب را 
فراگیرد. معلم هم از ابتدا تالش مي کند به روش هاي 
گوناگ��ون به می��زان واژگان زبان آم��وز بیفزاید. در 
یادگیري واژگان مطمئناً هر چه شباهت و نزدیکي 
معنایي، کاربردي و تلفظي بین واژگان زبان مادري 
زبان آموز با واژگان زبان دوم )یا خارجي( بیشتر باشد، 
به یادسپاري و کاربرد واژگان زبان دوم آسانتر خواهد 
شد. از طرف دیگر آگاهي از این شباهت ها مي تواند 
براي زبان آموز لذت بخش باشد و این مسأله هم در 
یادگیري بسیار حائز اهمیت است چراکه لذت بردن 
خود بخش مهمي در یادگیري زبان است)ریچاردز، 

.)69

انواع شباهت ها بین واژگان دو زبان 3 
بین زبان هاي مختلف در زمینه هاي مختلف 
ش��باهت هایي به چش��م مي خورد که یکي از این 
زمینه ها واژگان اس��ت. شباهت هاي واژگان بین دو 

زبان مي تواند به چند دلیل باشد:
3-1- تصادفي: یعني رابطه اي بین دو واژه مشابه 
در دو زب��ان وجود ندارد و این ش��باهت ها تصادفي 

است.
3-2- قرض گیري واژگاني: که بسیار رایج است. 
معموالً زبان ها از زبان هاي کشورهاي دیگر که داراي 
برتري سیاسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و علمي 
هس��تند تعدادي واژه را قرض مي گیرند. نمونة این 
زبان ها انگلیسي، فرانسوي و عربي است که واژه هاي 
بس��یاري از این زبان ها در زبان فارسي وارد شده و 
کاربرد فراوان یافته اند مث��ل رادیو، تلویزیون، کت، 

کتاب. در این تحقیق از واژه هاي قرضي مثل اسامي 
مکان و اشخاص و... چشم پوشي شده است.

3-3-  همریشه بودن: یعني شباهت بین دو واژه 
به این دلیل است که دو زبان مورد نظر از یک زبان 
منشعب ش��ده اند. از اینرو برخي واژگان آنها هنوز 

تغییر قابل توجهي نکرده و شبیه مانده اند.

زبان هاي همریشه4 
در گذش��ته هاي دور به دلیل ارتباط بس��یار 
محدود مناطق مختلف یک کشور معموالً تغییرات 
در زب��ان یک منطق��ه به مناطق دیگر گس��ترش 
نمي یافت. تجمیع این تغییرات زباني در هر منطقه 

واژگان انگلیسي )و معادل فارسي ( و پایه تحصیلي اي که واژه به کار رفته

انگلیسی

alphabet

baby

 bad

 better

blouse

body

boot

brother

brush

 cake

 century

chemistry 

chew 

 climate

chocolate

coal

cotton

cow

cry

cure

cylinder

dark

daughter

dentist

door

drug

 easy

  elephant

Europe

fairy

final

gesture

فارسی

الفبا

بََبه )نوزاد، کودك(

بد

بهتر

بلوز

بدن

پوتین

برادر

برس

کیک )کاك و کوکه در برخي گویشها(

سده )قرن(

شیمي

َجو)یدن() شباهتchew با بن مضارع فعل(

اقلیم

شکالت

زغال

کتان) نخ، پنبه(

گاو

گریه

چاره ) درمان(

سیلندر

تاریک

دختر

)dent دندان پزشک) شباهت دندان  و

در

دارو

آسان

فیل

 اروپا

پري

فینال، پایاني

ژست

مقطع تحصیلی

1

راهنمایي

راهنمایي

1

3

 راهنمایي

1

راهنمایي

1

راهنمایي

1

2

2

پیش دانشگاهي

2

2

3

1

2

2

پیش دانشگاهي

1

راهنمایي

3

 راهنمایي

3

راهنمایي

1

1

2

2

پیش دانشگاهي

انگلیسی

God

group

jungle

kettle 

layer

machine 

 Mars

moon

mother

mouse

museum 

music

Muslim  

name

new

  nine

no

oar

ocean

  orange

pressure

question

ride

   ring

soap

 stand

star 

sugar

  two

warm

you

فارسی

 خدا

 گروه

 جنگل

 کتري

الیه

ماشین،  دستگاه

 مریخ

 ماه

مادر

موش

موزه

موسیقی

مسلمان

 نام

 نو

نُه

 نَه

پارو

اقیانوس

نارنج)نارنجی، پرتقال

 فشار

)quest خواستن، پرسیدن)شباهت خواست و

راندن

زنگ

صابون

ایستادن

ستاره

شکر

دو

گرم

تو

مقطع تحصیلی

 راهنمایي

1

1

1

 پیش دانشگاهي

2

پیش دانشگاهي

1

راهنمایي

2

2

2

3

 راهنمایي

 راهنمایي

 راهنمایي

 راهنمایي

2

3

راهنمایي

3

راهنمایي

 راهنمایي

 راهنمایي

2

 راهنمایي

1

2

راهنمایي

1

راهنمایي

در طول سالیان دراز باعث مي شد که گویشوران یک 
زبان در مناطق مختلف یک کشور دیگر قادر نباشند 
گونه اي از هم��ان زبان را که در مناطق دیگر به کار 
مي رود متوجه ش��وند و این بدان معناست که زبان 
مشترک این مناطق تبدیل به چند زبان شده است. 
نمونه اي از این پدیده، زبان هندواروپایي اس��ت که 
در طول قرن ها تبدیل به زبان هاي متعددي ش��ده 

است.
ویلیام جونز ) 1794 – 1746( رابطه خویشاوندي 
بین زبان هاي هندواروپایي را مطرح کرد. او بر سیزده 
زبان تسلط کامل داش��ت و نشان داد که زبان هاي 



اسفند ماه 1388. شماره 119

12

مقاله

سانسکریت، التین و یوناني به هم مرتبط هستند و 
این سه زبان با زبان هاي گوتي، سلتي، فارسي و چند 
زبان دیگر نیز رابطه دارند. این یافته او باعث پیدایش 

شاخه زبان شناسي تاریخي – تطبیقي شد.
خانواده زبان هاي هندواروپایي ش�امل ده ش�اخه 

است:
1. ژرماني
2. ایتالیک
3. سلتي

4. بالتواسالوي
5. هند و ایراني و... 

شاخه هندوایراني شامل زبان هاي فارسي، پشتو، 
کردي، هندي، کشمیري، گجراتي، پنجابي و... است. 

زبان انگلیسي هم عضوي از شاخه ژرماني است.
به دلیل همریش��ه بودن این زبان ها مي توان گاه 
واژگاني بین آنها مشاهده کرد که شبیه هستند. این 
 bad  شباهت ها مي تواند بسیار زیاد باشد مثل بد و
در فارسي و انگلیسي یا کمتر باشد. این نوع واژگان 

را همریشه مي نامند.
اگ��ر زبان آموز بتواند رابطه تنگاتنگ بین واژگان 
زبان هاي همریشه را مش��اهده کند یادگیري زبان 
ب��راي او تا حدودي جذاب ت��ر و مؤثرتر خواهد بود.

)برکویتز، 1929(.

مطالعات انجام شده درباره آموزش 5 
واژگان همریشه

مطالع��ات متع��ددي در این زمینه انجام ش��ده 
اس��ت از میان حدود 3000 واژه پرکاربرد انگلیسي 
و اس��پانیایي )که زبان هاي همریشه اند( حدود یک 
س��وم یعني 1000 واژه، ازطری��ق زبان مادر این دو 
زبان یعني التین و پنجاه واژه دیگر از طریق ژرماني 
مرتبط اند. یعني انگلیس��ي زبان هایي که اسپانیایي 
مي آموزند و )برعکس( این مزیت را دارند که حدود 
یک سوم پرکاربردترین واژگان زباني که مي آموزند با 
واژگان زبان مادري شان همریشه و شبیه هستند و 

در نتیجه یادگیري و به یادسپاري آنها آسانتر است.

مطالعاتي که ب��ر روي دانش آموزان هلندي که 
زبان ایتالیایي مي آموزند انجام شده نشان مي دهد 
که واژگان همریش��ه و پربسامد آسا ن تر فرا گرفته 
مي شوند و همچنین واژگان همریشه و عیني نسبت 
به واژگان غیرهمریشه و انتزاعي آسان تر یاد گرفته 

مي شوند و دیرتر از یاد می روند.
مطالعه دیگري نشان مي دهد که انگلیسي زباناني 
که فرانس��ه مي آموختند از برخي افعال فرانس��وي 
استفاده مي کردند که با وجود اینکه بسامد کمي در 
زبان فرانسه داشتند ولي به دلیل همریشه بودن با 
-ma  افعال انگلیس��ي با آنان شبیه بودند. )مثل 

  ) quer alarmer
رواب��ط همریش��ه اي درکنش زب��ان دوم کمک 
مؤثري هس��تند )آرد و هرمب��ورگ، 83(. پژوهش 
جین )99( نشان مي دهد در کنش زباني دانشجویان 
انگلیسي که فرانسه مي آموزند واژگان فرانسوي )غالباً 
تک هجایي( همریشه با انگلیسي نسبت به واژگان 

غیرهمریشه آسا  ن تر تشخیص داده مي شوند.
پ��س آگاه ک��ردن دانش آموزان نس��بت به این 
روابط مي تواند در ارتقاي درک و تولید زبان دوم )یا 
خارجي( مفید باشد. به عبارت دیگر اگر معلم زبان 
تا حدودي از دیرینه تاریخي دو زبان آگاهي داشته 

باشد مي تواند آموزش بهتر و مفیدتري ارائه دهد.

معرفي واژگان انگلیسي دارای شباهت 6 
آوایی-معنایی با فارسي درکتب 

انگلیسي دوره متوسطه و پیش دانشگاهي
در ای��ن بررس��ي تالش ش��ده اس��ت به کمک 
لغت نامه هاي دهخدا و وبس��تر که داراي اطالعات 
ریشه شناس��ي واژگان مي باش��ند واژگان انگلیسي 
ب��ه کار رفته در کتب دوره انگلیس��ي متوس��طه و 
پیش دانشگاهي که به نظر می رسد با واژگان فارسي 
همریشه اند، یا اینکه دارای شباهت آوایی-معنایی 
می باشند، استخراج شوند که بیش از60 واژه به دست  
آمده است. البته بررسي ریشه شناختي زبان و یافتن 
واژگان همریش��ه بین دو زبان کاري بس دش��وار و 
ظریف است، لذا ممکن است این کار  نواقصي داشته 
باشد. این واژگان بر حسب حروف الفبا مرتب شده اند 
و براي هر مورد واژه فارس��ي هم ارائه شده است. در 
برخي از موارد ش��باهت بسیار زیاد است، مثل بد و 
bad که نشان مي دهد تغییر کمتري در این واژگان 
نسبت به واژه زبان مادر صورت گرفته ولي دربرخي 
موارد شباهت کمتر است که نشان مي دهد تغییر در 
واژه مادر در دو زبان فارسي و انگلیسي بیشتر بوده 
است. اگر معلمان گرانقدر هنگام تدریس این واژگان، 
رابطه آنها با واژگان همریش��ه فارسي را نیز متذکر 
ش��وند مطمئناً توجه و انگیزه و عالقه دانش آموزان 
نیز در یادگیري بیش��تر مي شود و یادگیري مؤثرتر 

خواهد بود.
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به یادسپاري و کاربرد واژگان 
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دکتر اسداله خدیوی1
رئیس مرکزپژوهشی تعلیم 

و تربیت کاربردی تبریز

مقدمه
هزاره سوم عصر چندزباني و چندفرهنگی است و 
زبان ابزار قدرت و وسیله ای برای ارتباط انساني است. 
هر زبانی دنیای جدیدی به روی انسان ها می گشاید. 
زب��ان آیتی از مظاهر الهی اس��ت. تکلم ب��ه دو زبان 
به طور متناوب دوزبانگی نامیده می شود، همچنین از 
فردی که این عمل را انجام می دهد با عنوان دوزبانه2 
یاد می ش��ود. برخی دوزبانگی را بکارگیری هم زمان، 
متناسب و استادانه دو زبان تعریف کرده اند، برخی هم 
دانستن مقداری از یک زبان دوم را کافی دانسته اند، 
تا بتوان شخص را دوزبانه نامید. فرد دوزبانه به کسی 
اطالق می شود که از زمان آغاز آموزش رسمی با زبان 
دیگري که در کشور عمومیت یافته و به عنوان زبان 
معیار شناخته ش��ده و در حکم زبان دوم می باشد، 
آشنا باشد، دوزبانگی3 حالتی است که در آن فرد به 
زبان دیگری غیر از زبان مادری خود آموزش ببیند، 
زبان مادری اولین زباني است که فرد آموخته، بدان 
تکلم می کند. این زبان عامل مهم رشد شخصیت و 
درک عناصر فرهنگي و اجتماعي محیط و شکل گیري 
هویت فرد مي باشد. دوزبانگی نوعی تغذیه ذهنی برای 

هوشمندی و برازندگی انسان است.   
 اما در خصوص دوزبانگی س��ؤاالت بسیاری طرح 
می شود، کسی که زبان دوم را می شنود و معناي آن 
را درمي یاب��د، اما نمی تواند به آن زبان صحبت کند، 
باز دوزبانه است. براي درک بهتر مطلب، دوزبانگي را 
مي توان به دوچرخه یا دوربین تشبیه نمود، از آنجایي 
که دوچرخه، دو چرخ و دوربین ها دارای دو چش��م 
هستند، به نظر می رسد که دوزبانگی به طور معمول 
دارای دو زبان باش��د، پس چندزبانگ��ی نیز باید در 
برگیرنده س��ه یا چندین زبان باشد، اما دوزبانگی یا 
چند زبانگی به س��ادگی دو چرخ و دو چشم نیست، 
کسی که دو زبانه است، آیا در هر دو زبان به یک اندازه 
مهارت دارد یا در یک زبان روان و سلیس و در زبان 

دیگر رواني کمتری دارد؟)بیکر و جانز4،1998(. 
برای درک پاسخ سؤاالت، ارزشمند است که بین 
دوزبانگ��ی و چندزبانگی ب��ه عنوان یک خصوصیت 
فردی، اجتماعی، منطقه ای و کش��وری تمایز قایل 
شویم. دیدگاه های متفاوتی در علوم جامعه شناختی 
نسبت به دو زبانه ها وجود دارد. دوزبانگی و چندزبانگی 
معموالً در گروه ها یافت می شود و چنین گروه هایی 
ممکن است در منطقه اي ویژه قرار گرفته باشد یا در 
جامعه پراکنده باشند. چینی ها نمونه ای از این مورد در 
ایاالت متحده هستند، جغرافی دانان تراکم دوزبانگی 
را در یک کشور ترسیم می کنند، متخصصین تعلیم 
وتربیت، سیاست ها و قوانین آموزش دوزبانه را تدوین 
می نمایند. بین دوزبانگی و چندزبانگی تمایز اساسی 

وجود دارد، مالکیت فردی دو زبان را دو زبانگی فردی 
و مالکی��ت گروهی دو زب��ان را دو زبانگی اجتماعی 
می نامند. نگرش افراد به دو زبانگی فردی و اجتماعی 
در نگهداری، بازسازی، تغییر و تقویت زبان در جامعه 

تأثیر دارد )بهاتیا و ریتچه5،2004(.
اگر از فردی خواس��ته شود که دو یا چندین زبان 
را صحبت کند، خواس��ته مبهمی است، فرد ممکن 
است بتواند همزمان دو زبان را صحبت کند اما ممکن 
است تمایل داشته باشد که در عمل فقط به یک زبان 
صحبت کند، اما صالحیت و شایستگی آنان در یک 
زبان باش��د. فرد دیگر از یک زبان در مکالمه، نوشتار 
و یا خواندن استفاده می کند تمایز اساسی بین زبان 
و توانایی استفاده از زبان وجود دارد. جهت شفافیت 
مفاهیم و اصطالحات دوزبانگی به تشریح عناصر زبانی 

پرداخته شده است.
اصطالحات و عناصر زبان:

 توانایی6: تع��دادی از دوزبانه ها به طور فعال به هر 
دو زبان صحبت می کنند و می نویس��ند، که به این 
پدیده توانایی تولیدی7 گفته می شود و تعدادی از آنها 
منفعل بوده و، صرفاً می توانند زبان را درک کنند، یا 
قدرت خوانایی زبان را دارند که به آن توانایی پذیرا8 

نام نهاده اند)ولیدز و همکاران،2003(.9
  استفاده: قلمرو و جایی که زبان آموخته و استفاده 
می گردد متفاوت است. برای مثال در خانه از یک زبان ، 
در میدان ورزشی از زبان دیگر، در خیابان، تلویزیون 
و مراسم مذهبی از زبان های متفاوت استفاده می شود 
یعنی زبان های متفاوت اغلب برای اهداف متعدد به  

کار مي رود)ولیدز و فیگارو،1994 و2003(. 10 
 دوزبان�ه همزمان و متوالی: کودکی که هر دو زبان 
را همزمان فرا گیرد دوزبانه همزمان نامیده می شود. 
کوهنرت می گوید مش��کالت تکلم زبانی در صورتی 
که آموزش زبان همزم��ان و در اوایل دوران کودکی 
ص��ورت پذیرد تا ح��دی کاهش خواه��د یافت. در 
دوزبانگی متوالی آموزش زب��ان دوم پس از آموزش 
زبان اول آغاز می ش��ود. به نظر می رسد روند آموزش 
در کودکانی که به صورت متوالی به یادگیری دو زبان 
می پردازند قانون مند است و این دیدگاه کامالً همسو 

با نظریه آستانه بیکر است. 
 دوزبانه غالب و مغلوب: دوزبانه غالب کس��ی است 
که بر یکی از دو زبان تس��لط بیشتری دارد و غالباً از 
آن اس��تفاده می کند. اما دوزبانه مغلوب کسی است 
که احس��اس می کند در فهم یا اظهارنظر و احساس 
خود در زبانی مشکل دارد و این مشکل به دلیل عدم 

استفاده از آن زبان است.
 دوزبانه غیرفعال یا منفعل: کسی است که بر زبان 
اول کامال تسلط دارد و زبان دیگر را نیز می تواند درک 
کند ولی توانایی صحبت کردن یا نوشتن به آن زبان 

را ندارد.

دوزبانگی:
 مفاهیم،تمایزات و امتیازات شناختی
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 دوزبان�ه فردی و اجتماعی: مالکیت فردی دو زبان 
را دوزبانه فردی و مالکیت گروهی دو زبان را دوزبانه 
اجتماعی می نامند. در دوزبانه فردی، فرد دوزبانه است 

اما در دوزبانه اجتماعی، اجتماع دوزبانه هست.
 دوزبانه همسان: کسی است که در هر وضعیت قادر 
اس��ت، هر دو زبان را چون گویشور آن زبان صحبت 
کند و نمی توان بین او و گویش��ور زبانی تفاوت قایل 

شد. این قطعی ترین نوع دو زبانگی است.
 دوزبانه جمعی: کسی که هر دو زبانش مکمل هم 
بوده و با ترکیب یکدیگر غنی می شوند دوزبانه جمعی 

است.
 دوزبانه بالنده: کس��ی که توانایی وی در زبان دوم 
به دلیل اس��تفاده بیش��تر روز به روز رشد می کند و 

تقویت می گردد.
 دوزبانه انتخابی و موقعیتی: یادگیری زبان مبتنی 
بر بافت را دوزبانه موقعیتی و بافتی و یادگیری زبان 
بر اس��اس اراده و گرایش فرد به زبان دوم را دوزبانه 

انتخابی می نامند.
 دوزبانه متوازن و متعادل11: دوزبانه ها و چندزبانه ها 
به ندرت در توانایی و اس��تفاده از دو زبان با هم برابر 
هستند. اغلب یکی از زبان ها برتر می باشد. کسی را 
که بر هر دو زبان اش��راف تقریباً برابری داشته باشد 

دوزبانه متوازن یا متعادل می گویند.
 دوزبانه افزایش�ی و کاهشی: دوزبانه های کاهشی 
فرآین��د منف��ی و دوزبانه ه��ای افزایش��ی فرآین��د 
مثبت را ط��ی می کنند. واژه دوزبانگی افزایش��ی را 
لمب��رت12)1977،1975( برای ش��رایطی به کار برد 
ک��ه زبان اول کودکان از نقطه نظر اجتماعی غالب و 
دارای جایگاه اجتماعی بودند و در خطر از بین رفتن 
یا جایگزینی توسط زبان دوم نبودند. اما واژه دوزبانگی 
کاهش��ی برای کودکانی به کار می رود که یادگیری 
زبان دوم را با از دس��ت دادن و هزینه زبان اول انجام 
می دهند، زبانی که در اقلیت قرار دارد و دارای کالس 
اجتماعی پایینی است. کودکان اقلیتی که زبان دوم 
را در برنامه های آموزشی شناور یاد می گیرند، معموالً 
زب��ان مادری آنه��ا دارای موقعیت اجتماعی پایینی 
اس��ت و پیوس��ته در خطر جایگزینی توس��ط زبان 
اکثریت و معیار هس��تند)رینولدز13،1991(. بیکر 
دوزبانه افزایشی و کاهشی را دوزبانه صعودی یا غالب 
و مغلوب مي نامد. زمانی که زبان دوم دوزبانه در حال 
رشد باشد آن را دوزبانه صعودی یا غالب، و زمانی که 
زب��ان دوم در حال افول باش��د آن را دوزبانه مغلوب 
نامیده است که احتمال دارد در این صورت زبان دوم 
به زوال یا فرس��ودگی موقت یا دایم روي بنهد)ونگ 

فیلمور14،1991(.
 دوزبانه زودهنگام و دیرهنگام: کس��ی که هر دو 
زبان را در اوایل دوران کودکی آموخته باشد دوزبانه 
زودهنگام نامیده می شود. طبق نظر کاترین و با مطالعه 

کودکان دوزبانه اسپانیولی- انگلیسی به نظر می رسد 
که هر چه فراگیری دو زبان کمتر باش��د، یادگیری 
زبان در شرایط مطلوب و بهتر صورت خواهد گرفت 
و کسی که پس از دوران کودکی دوزبانه شود دوزبانه 
دیرهن��گام می نامند. در ای��ن دوزبانگی تالش برای 
یادگیری زبان دوم در بزرگسالی یا بعد از سن بحرانی 

و بلوغ صورت مي گیرد.
 دوزبانه همپایه: کسی است که دو زبان را در شرایط 

متفاوت از هم یاد می گیرد.
 دوزبانه پنهان: کس��ی است که دانش خود از زبان 
را ب��ه دالیل و تمای��الت و نگرش های خاص پنهان 

می کند.
 دوزبانه اُریب)مورب(: کس��ی اس��ت ک��ه در زبان 

غیررسمی دوزبانه است.
 دوزبانه خاموش: کسی که به کشور دیگری مهاجرت 
نموده، مدت زیادی آنجا مانده باشد، بنابراین فرصت 
کمی پیدا می کند که از زبان مادری خود به ش��کل 

گسترده و کارآمد استفاده کند.
 دوزبانه مبتدی: کسی که در مراحل اولیه دوزبانگی 

است و یکی از دو زبان وی هنوز کامل نشده است.
 دوزبانه طبیعی: کسی که آموزش برای دوزبانه شدن 
ندیده است و اغلب نمی تواند براحتی به عنوان مترجم 

بین دو زبان عمل کند.
 دوزبانه مبدل: کسی که اختاللی در زبان دوم وی 
هنگام اس��تفاده مالحظه می ش��ود و این اختالل ها 
ناش��ی از تبدی��ل الگوهای زب��ان دوم به زب��ان اول 

است)وی،2000(.
 فرهن�گ: دوزبانه ها ک��م و بیش دارای دو فرهنگ 
یا چندین فرهنگ هس��تند. فرآیند فرهنگ پذیری 
در طول زبان آموزی اتفاق می افتد. کس��ی که به غیر 
از زبان اول، زبان دوم را یاد می گیرد، فرهنگ آن زبان 
را نیز یاد می گی��رد. در این صورت دوزبانه ها ممکن 
اس��ت در دو زبان دارای تخصص و تسلط باشند زیرا 
که با فرهنگ پذیری بار معنایی واژگان زبان را نیز یاد 
می گیرند، اما دوزبانه ها به طور نسبی دارای فرهنگ 
غالب هستند و همان فرهنگ غالب زبان آنها را شکل 

داده، کنترل می کند.
 بافت: تع��دادی از دوزبانه ه��ا در جوامع دوزبانه یا 

چندزبانه زندگی می کنند که به طور روزمره بیش��تر 
از یک زبان اس��تفاده می کنند. برخ��ی از دوزبانه ها 
در مناطق تک زبانه و تک فرهنگی زندگی می کنند، 
برخی در مس��افرت ها و ارتباطات گاهی از زبان دوم 
استفاده می کنند؛ یعنی در ارتباطات بیرونی جامعه 
از زب��ان دوم اس��تفاده می ش��ود ک��ه در این صورت 
می گوین��د بافت بیرونی اس��ت، در بعضی از مناطق 
نیز بافت درونی اس��ت. در بافت درونی دوزبانه از دو 
یا چندین زبان به طور همزمان استفاده می کنند، اما 
بعضی بافت ها کاهشی یا افزایشی هستند. در بافت 
کاهشی سیاست های منطقه ای زبان اول را جایگزین 
زبان اکثریت می کند، اما در بافت افزایش��ی شخص 
زبان دوم را بدون از دست دادن و هزینه زبان اول یاد 
می گیرد و این برترین جنبه یادگیری زبان است. اگر 
دوزبانه اي بخواهد موفق شود ابتدا بایستی زبان اول را 
به طور کامل یاد بگیرید بعد با استفاده از بافت افزایشی 
زبان دوم را کسب کند؛ یعنی در هر دو زبان بایستی 

به توازن برسد)کومینز،1991(.
 انتخ�اب: دوزبانگی یک خصوصیت فردی انتخابی 
اس��ت که فرد انتخاب می کند زبان��ی را یاد بگیرید. 
یادگیری زبان عالوه    بر بافت، به تمایل فرد نیز بستگي 
دارد. یادگیری زبان مبتنی بر بافت را دوزبانگی بافتی و 
یادگیری زبان بر اساس اراده و گرایش فرد را دوزبانگی 
انتخابی می نامند. دوزبانه های انتخابی نوعاً از گروه های 
زبان اکثریت هستند، آنها زبان دوم را بدون از دست 
دادن زب��ان اول یاد می گیرند. دوزبانه های موقعیتی 
زبان دوم را به خاطر افزایش اثربخشی عملکرد خود و 
موقعیت شان یاد می گیرند، مثل مهاجران که زبان اول 
آنها در تأمین نیازهای آموزشی، سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی ش��ان ناکافی اس��ت و براي کارآمد بودن 
بایستی زبان دوم را یاد بگیرند. دوزبانه های موقعیتی 
گروه هایی از افراد هستند که بایستی دوزبانه شوند و 
براساس موقعیت و بافتی که در آن قرار گرفته اند زبان 

دوم را انتخاب و استفاده می نمایند.
استفاده فردی دوزبانگی

زبان از بافتی که در آن به کار مي رود مجزا نیست، 
زیرا در خأل تولید نمی شود. رویکردهای زبان شناسی 
محض در توانش زبان کافی نیست. در ارتباط نه تنها 
رویکردهای زبان شناسی از جمله ساختار زبان مثل 
دس��تور و واژگان در نظر گرفته می شوند بلکه بافت 
نیز بایستی در نظر گرفته شود، اینکه چه کسی، چه 
چیزی را براي چه کس��ی و در کدام موقعیت مطرح 

می کند در زبان مهم هستند.
فردی ممکن اس��ت مهارت های زبانی محدودی 
داشته باشد اما در وضعیت های خاص ارتباطی موفق 
گردد. دیگری احتمال دارد تسلط زبانشناسی خوبی 
داشته باشد اما در موقعیت های ویژه ارتباطی ناموفق 
عمل کند یا در مهارت های ارتباطی بین فردی رشد 

زمانی که دوزبانه ها از دو 
زبان استفاده کنند، نگرش ها 
و ترجیحات آنها در انتخاب 
زبان شان تأثیرگذار می باشد و در 
موقعیت زبانی اکثریت یا اقلیت 
افراد ممکن است ترجیح دهند از 
یکی از آن دو استفاده کنند
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نیافته باش��د. محیط اجتماع��ي در تولید زبان مهم 
است. استفاده فرد از توانمندی دوزبانگی به دوزبانگی 
کارکردی معروف اس��ت. دوزبانگی کارکردی منجر 
به تولید زبان در بافت ها و حوادث روزمره می ش��ود. 
دوزبانگ��ی کارکردی به زمان، م��کان و افرادی که از 
آن دو زبان اس��تفاده می کنند مربوط اس��ت)فیش 

من15،1965(.
انتخاب زبان

همه دوزبانه ها فرصت دارند که از هر دو زبان به طور 
مرتب استفاده کنند. جایی که دوزبانه ها در یک جامعه 
تک زبانی زندگی می کنند ممکن است فرصت کمی 
داشته باش��ند تا هر روز از دو زبان استفاده کنند. با 
این حال جوامعی که دو یا چندین زبان به طور وسیع 
در آنه��ا وجود دارد ممکن اس��ت به صورت روزانه از 
هر دو زبان اس��تفاده کنند. زمانی که دوزبانه ها از دو 
زبان اس��تفاده کنند، نگرش ه��ا و ترجیحات آنها در 
انتخاب زبان ش��ان تأثیرگذار می باشد و در موقعیت 
زبانی اکثریت یا اقلیت افراد ممکن است ترجیح دهند 
از یکی از آن دو اس��تفاده کنن��د اما به احتمال زیاد 
افراد مسن از زبان اقلیت و افراد جوان به خاطر کالس 
اجتماع��ی و موقعیت برتر از زبان اکثریت اس��تفاده 
مي نمایند. هلر)1982( بیان کرده است که ادراکات 
فرد درب��اره زبان و هویت زبان در انتخاب زبان تأثیر 
دارد که ممکن است این امر در تقویت زبان اثربخش 

باشد.
بیکر)1998( اظهار نموده است افراد ممکن است 
بر اساس ادراک خود، جایگاه زبان، یا پذیرش بیشتر 

جامعه، عمداً و مشتاقانه از زبانی استفاده کنند.
آثار دوزبانگی بر توانمندی شناختی

دوزبانگی ارتباط مس��تقیمی با قدرت خالقیت، 
تبیین قیاسی، مقوله بندی، تحلیل، پردازش و تفسیر 
کودکان دارد. یادگیری زبان دوم و دوزبانگی همتراز و 
متوازن تأثیر مثبتی بر رشد شناختی کودکان دارد و 
دوزبانگی باعث رشد ذهنی، تقویت حافظه، انعطاف در 
تفکر و توانایی درک بهتر چندوجهی و چندسطحی 
در کودکان ش��ده و آنها را از تفکر خطی به س��مت 
تفکر خالق و غیرخط��ی هدایت می کند. دوزبانگی 
باع��ث تقویت مهارت ه��ای ارتباطی کودک ش��ده، 
روزنه های جدید فرهنگی و دنیای جدیدی را پیش 

روی کودکان می گشاید.
کومین��ز)1991( بیان کرده اس��ت ک��ه عوامل 
ش��ناختی نقش کلیدی در مح��اوره و موفقیت های 
زبانی دارد. او همچنین اظهار کرده اس��ت که عوامل 
فردی همچون انگیزش، بیان، فرآیند کس��ب زبان، 
نح��وه برخورد زبان ها، و فرآین��د تفکر می توانند در 
رشد شناختی دوزبانگی تأثیرگذار باشند. بیالستوک 
)1986( نشان داده است که دوزبانگی کودکان به طور 
مثبت در افزایش توانایی آنها در حل مسائل ریاضی، 

کنترل فرآیندهای زبانی تأثیرگذار بوده است. البته 
تنه��ا زمانی دوزبانگی بر توانمندی ش��ناختی تأثیر 
مثبت خواهد گذاش��ت که دوزبان��ه در زبان دوم به 

سطح مشخصی از رشد زبانی رسیده باشد.
دیارز و پادیال )1985( در مطالعه موردی که روی 
دانش آموزان پیش دبستانی دوزبانه امریکا و مکزیک 
انجام داد نتیجه گرفت که دانش آموزان دوزبانه در سه 
حوزه عملکرد طراحی، طبقه بندی و وظایف داستانی 
نس��بت به دانش آموزان تک زبانه موفق تر بودند. در 
مقاله هومل و پالیچ ارتباط رشد شناختی و دوزبانگی 
از سه منظر تاریخی، آزمون موضوعات و نظریه نقش 
بررس��ی و معلوم ش��د که کوکان دوزبانه موفق تر از 
کودکان تک زبانه بودند. محققان علت این اختالف را 
ناش��ی از ابزار یا روش شناسی پژوهشی ذکر کردند و 
مطرح ساختند که نتایج نادرست بوده است. اکثر اولیا 
نیز در این موضوع با محققان هم عقیده بودند و نسبت 
به فرزندان دلواپس��ی و نگرانی داش��تند اما با انتشار 
مقال��ه بیل و المب��رت)1992( در مدارس مونتریل، 
نتایج پژوهشي غیرمنتظره اي آشکار شد. آنها دو گروه 
از دانش آموزان تک زبان��ه و دوزبانه را انتخاب کردند 
و پس از لحاظ ش��رایط و عوامل یکسان برای هر دو 
گروه، مشاهده کردند که عملکرد گروه دوزبانه به طور 

معنی دار بهتر از عملکرد گروه تک زبانه بود.
رابینسون)1992( در تحقیقی که انجام داد مشاهده 
کرد که عملکرد مهاجران دوزبانه در سیستم آموزشی 
نسبت به تک زبانه ها بهتر بوده و علت این تفاوت را 
ناشی از تفکر س��یال و برتر ادراکی و توانمندی های 

متفاوت ذهنی دوزبانه ها عنوان کرده است.
رون کروس بای و رندی پرسکو)2008( پژوهشی 
را با دانش آموزان ژاپنی که انگلیسی را در ژاپن مطالعه 
می کردند و 20نف��ر از دانش آموزانی که زبان مادری 
آنها انگلیسی بود، برای مشارکت در تحقیق انتخاب 
کردند. به هردو گروه سؤاالتی جهت پاسخ دادند که 
نمرات آزمون در دو بخش درک مطلب و خواندن به 
نفع ژاپنی های دوزبانه بود و چنین اس��تنباط کردند 
که توانمندی شناختی ژاپنی ها بیشتر به خاطر سیال 

بودن ذهن آنها بوده است.
بیالستوک)2002( عنوان کرد که رشد شناختی 
دوزبانه ه��ا به خاطر تفک��ر واگ��را، انعطاف پذیری و 
س��یال بودن ذهن آنه��ا بوده اس��ت. نتایج تحقیق 
روزتنبرگ)1996(حاکی از آن است که دانش آموزان 
دوزبانه در آزمون های هوشی نسبت به دانش آموزان 
تک زبانه عملکرد بهتری داش��تند. نتایج تحقیقات 

انجام یافته نشان داده است که علت برتری عملکرد 
ش��ناختی دانش آموزان دوزبانه ناش��ی از رشد تفکر 
واگرا، خالقیت، ایده پردازی، پردازش اطالعات، ذهن 
س��یال و تنوع اطالعاتی تأثیرگذار بر رشد شناختی 

کودکان بوده است.
توانایی دوزبانگی و چندزبانگی

اگر محدود به س��ؤال ش��ویم که آیا شما دوزبانه 
هس��تید؟ توانایی در دو یا چند زبان را دارید جواب 
چنین سؤاالتی مشکل به نظر می رسد. بنابراین قبل از 
پاسخ باید توانایی زبانی را تعریف کنیم. چهار توانایی 
اساسی زبانی وجود دارد که عبارت اند از: گوش دادن، 
صحبت کردن، خواندن و نوشتن. این چهار توانایی به 
مهارت های پذیرا و تولیدی در ابعاد شفاهی و سوادی 

تقسیم می شوند که در جدول)1( آورده شده است.
براس��اس این تقس��یم بندی می ت��وان گفت که 
دوزبانگی پدیده اي فراپیچیده است هرچند عنواني 
س��اده انگارانه دارد. روماین)2000( بیان نموده است 
که دوزبانگی مشکل ترین مسأله زبانشناختی است. 
برخ��ی از دوزبانه ها به یک زبان صحبت می کنند اما 
نمی توانند بخوانند یا بنویس��ند. بعضی می شنوند و 
درک می کنند و می خوانن��د )دوزبانگی منفعل( اما 
قادر به صحبت کردن و نوش��تن نیس��تند. تعدادی 
زبان گفتاری را درک می کنند اما خود بدان صحبت 
نمی کنند. بنابراین طبقه بندی افراد به عنوان دوزبانه یا 
چندزبانه چندان ساده به نظر نمی رسد و کاری دشوار 
است. بیکر)2008( اظهار کرده است که چهار توانایی 
اساسی زبان را نباید به صورت سیاه و سفید نگریست 
بلکه این توانایی ها به صورت طیفی است که میزان و 
اندازه هر کدام ممکن است متفاوت باشد. چشم انداز 
طیف��ی توانایی دوزبانه ها حاکی از آن اس��ت که هر 
توانایی زبانی می تواند از کمترین تا بیشترین میزان 
رشد یابد. توانایی خواندن می تواند از محدوده ساده تا 
حد تسلط کامل رشد کند. افرادی هستند که نسبت 
به بافت مهارت های مختلفی در دوزبانگی دارند. برای 
مثال کسی ممکن اس��ت توانایی گوش دادن، درک 
کردن در یک محیط و بافت را داش��ته باش��د اما در 
بافت دیگر مانند کنفرانس علمی این توانایی را نداشته 
باشد. این مثال نشان می دهد که چهار توانایی اساسی 
می تواند در مقیاس های دیگری خرد شوند به عبارت 
دیگر مهارت ها در درون مهارت ها هستند. که به طور 
سنتی شامل تلفظ، دامنه لغات، صحبت کردن، زبان، 
توانایی انتقال معنای دقیق در وضعیت های مختلف 
و تغییرات در سبک هاس��ت. با این حال این مهارت 

جدول )1(
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تولیدی

شفاهی
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از دیدگاه کالمی و علمی مورد بررس��ی قرار گرفته 
است. استفاده از زبان در مغازه نیاز به تسلط بیشتر در 
مهارت اجتماعی دارد. دامنه و نوع خرده مهارت هایی 
ک��ه می توانند مورد بح��ث و اندازه گیری قرار گیرند 
زیاد است. توانایی های زبانی همچون صحبت کردن، 
خواندن، به طور فزاینده به بخش های بس��یار جزئی 

می توانند تقسیم شوند.
پیشنهادهای پژوهش

1- آموزش و پرورش ش��یوه ای را اتخاذ نماید که در 
آن زبان اول و دوم با هم در تعامل بوده و همدیگر را 

حمایت نمایند.
2- در آم��وزش زب��ان معیار از مدل های آموزش��ی 
دوس��وی، چندجانبه گرایی زبانی و رشدی استفاده 

شود.
3- خط و مرز زبانی زبان های کش��ور شناسایی و با 
توجه به ویژگی های هر منطقه اس��تراتژی مناسب 

آموزش زبان معیار اتخاذ شود.
4- اگ��ر یادگیری زبان اول به صورت صحیح، علمی 
و کامل اتفاق بیفتد یادگیری زبان دوم نیز تس��هیل 
خواهد ش��د پیش��نهاد می ش��ود که توجه ویژه بر 

یادگیری زبان اول به عمل آید.
5-  سن مناس��ب یادگیری زبان دوم از سه سالگی 
تا هفت سالگی در آموزش زبان دوم مورد توجه قرار 

گیرد.
پی نوشت ها:  

1-پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  و 
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

2-Bilingual
3-Bilingualism
4-Baker & Jones
5-Bhatia &Ritchie 
6- Ability
7 - Productive Competence
8 - Receptive Ability
9 - Valeds et al
10 - Figueroa

11 - Balance
12 - Lambert
13 - Reynolds
14 - Wong Fillmore
15 - Fish man
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دکتر مرضیه عارفی1
دکتر بهمن زندی2

حوریه ترابی3

چکیده
باورهای معلمان یکي از عوامل تعیین کنندۀ میزان 
آگاهی، چگونگ��ي، راهکارها و ش��یوه های تدریس 
آنهاس��ت که تأثیر بس��زایي بر رفتار آموزش��ی و در 
نتیجه پیشرفت دانش آموزان دارد. با تکوین باورهای 
آموزشی معلمان در فرایند یادگیری و آموزش زبان، 
روش های تدریس به گونه اي مؤثر شکل مي گیرند و 
توانایی های یادگیری زبان دانش آموزان بهبود مي یابد. 
هدف از تحقیق حاضر، مطالعه باور معلمان در مورد 
یادگیری زبان دوم )فارسی( کودکان دوزبانه دبستانی 
ش��هر ارومیه می باش��د. س��یاهه باورهای یادگیری 
زب��انBALLI( 4( برای140 معل��م )105 زن و 35 
مرد( دبس��تان های شهر ارومیه اجرایي شد. سؤاالت 
پرسش��نامه، باور معلمان را در پنج زمینه: استعداد 
و توانایی ه��ای ویژه در یادگیری زبان دوم، مش��کل 
بودن یادگیری زبان دوم، ماهیت یادگیری زبان دوم، 
استراتژی های یادگیری زبان دوم، و نهایتاً، انتظارات 
و انگیزش در یادگیری زبان دوم مورد س��نجش قرار 
داد. یافته ها نشان داد که معلمان دامنه ای از باورها را 
با درجات متنوع اعتبار دادند. در تحلیل این س��ؤال 
که آیا تجربة معلمان در باور آنان تأثیرگذار اس��ت، 
نتایج تحلیل چندمتغیره پیرس��ون نش��ان می دهد 
که بین متغیر تجربه و ماهی��ت یادگیری زبان دوم 
و استراتژی های یادگیری زبان دوم رابطة معناداری 

وجود دارد.
کلی�د واژه ها:  باور های معلمان، یادیگری زبان دوم، 

تجربة معلمان 
در باور آنان تأثیرگذار 
است؟
باورهای معلمان درباره یادگیری زبان دوم 
)فارسی( کودکان آذری زبان 
دبستان های  شهر ارومیه

دوزبانه ها ممکن است در دو 
زبان دارای تخصص و تسلط 
باشند زیرا که با فرهنگ پذیری 
بار معنایی واژگان زبان را نیز یاد 
می گیرند، اما دوزبانه ها به طور 
نسبی دارای فرهنگ غالب هستند 
و همان فرهنگ غالب زبان آنها را 
شکل داده، کنترل می کند
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مقاله

شاگردانشان نشان دادند و تالشي در جهت حفظ آن 
ننمودند. محققین این پژوهش خاطرنشان مي سازند 
که ضروري اس��ت معلمیني که با ک��ودکان دوزبانه 
کار مي کنند درک بهتري نس��بت به نقش اساسي 
و عملکرد زبان اصلي نزد ش��اگردان دوزبانه، داشته 
باشند. زیرا حفظ زبان اصلي ) مادري ( نزد کودکان 
دوزبانه مي تواند نق��ش مهمي در زندگي اجتماعي، 
علمي و فردي آنان داشته باشد )اکسلسون10 و لي11 

 .)2006
اعتقادات معلمان بخشي از فرآیند درک و برداشت 
آنها را از چگونگي کارشان شکل مي دهد. براي فهمیدن 
اینکه معلمان چگونه به شغل خود نزدیک مي شوند، 
ضروري است بدانیم که آنها براساس چه اعتقادات و 
قوانیني عمل مي کنند. نظریه هاي ساخت گرا در مورد 
پیشرفت معلم، ساخت نظریه هاي شخصي تدریس را 
به عنوان فعالیت اصلي براي معلمان مطرح مي کند. 
چنین نظریاتي اغلب مخالف تغییر هستند و به عنوان 
مرجع اصلي براي معلمان در زماني که آنها اطالعات 
و نظریه هاي جدید را پردازش مي کنند به کار گرفته 
مي ش��وند )ریچارد و سایرین، 1998، ص 2(. نتیجة 
این تحقیق نش��ان می داد که معلمین درگیرکردن 
دانش آم��وزان را در درس و تغیی��ر در فعالیت ه��ای 
آموزش��ی و جالب و خالقانه و لذت بخش نمودن آن 
را بسیار مهم می دانستند، و گروه اندکی از معلمین بر 
ای��ن باور بودند که هیچ روش برتری برای آموزش و 

یادگیری زبان وجود ندارد و همواره معلم باید در پی 
یافتن روش جدیدی برای آموزش باش��د )ریچارد و 

سایرین، 1998، ص3 (.  
پی کوک )2001( در یک مطالعه طولی تغییرات 
در باوره��ای یادگیری زبان دوم را با 146 دانش آموز 
که در حال یادگیری زبان انگلیس��ی به عنوان زبان 
دوم بوده ان��د انج��ام داده اس��ت.  نتایج تحقیق پی 
ک��وک)2001( حاکی از آن بود ک��ه یادگیری زبان 
دوم به معنای یادگیری تع��داد زیادی لغت و قواعد 
دستوری است و ضریب هوشي فردی که به بیش از 
یک زبان صحبت می کند باالست. پی کوک )2001( 
نتیجه گیری نمود که این شرکت کنندگان در زمان 
آماده کردن کارهای کالس��ی، بیشتر به موضوعاتی 
مي پردازند که در ارتباط با یادگیری کلمات و قواعد 
دستوری است تا آن دسته از کارهای کالسی ضروری 
که خاص یادگیری زبان خارجی است و اعتقاد به این 
که افرادی که به بیش از یک زبان صحبت می کنند 
بس��یار باهوش هستند ممکن اس��ت به طور منفی 
ظرفیت دانش آموزان را برای پیشرفت آتی تحت تأثیر 

قرار  دهد. 
مصطفی آلتان12)2006( در پنج دانشگاه ترکیه، 
دانشجویان رش��ته های زبان های انگلیسی، فرانسه، 
ژاپنی، و عربی را که قصد داش��تند معلم این زبا ن ها 
ش��وند مورد آزمون قرار داد. این محقق باورهایی در 
زمینه یادگیری زبان )BALLI ( را به منظور ارزیابی 

ارومیه، زبان آذری 
مقدمه و بیان مسأله:

تحقیق��ات در زمینة باور و عقیدۀ یادگیرندۀ زبان 
دوم بسیار وسیع است، اما تحقیقات اندکي در مورد 
باور و عقیدۀ معلمان که نقش اساس��ي در یاددهي 
و یادگیري شاگردان دارند، یافت مي شود. مطالعات 
تجربی بس��یار کمي  باورهای معل��م از آموزش را در 
رابط��ه با یادگیری زبان دوم مورد بررس��ی قرار داده 
است. یکي از باورهاي سنتي در بین معلمان آن است 
که یادگیري زبان دختران با پسران متفاوت است. در 
یکي از مطالعات در آمریکا، سیبرت5 )2003( نشان 
داد ک��ه نگرش و عقی��ده  یادگیرنده مؤنث با عقیده 
یادگیرنده مذک��ر در مورد زبان انگلیس��ي متفاوت 
است. در این مطالعه محقق پي برد که 23 درصد از 
مؤنث ها معتقدند که بخش مهم یادگیري زبان دوم، 
یادگیري گرامر آن زبان است در حالي که این نسبت 
در بی��ن مذکر ها 47 درصد بود. به عبارتي عقیده و 
باور در مورد یادگیري زبان مي تواند با عوامل متعدد 
از جمله جنسیت ارتباط داشته باشد. از طرف دیگر، 
ترکان لي اقلو6 در سال 2005 در یکي از دانشگاههاي 
تربیت معلم ترکیه، پي برد که تفاوت معني داري بین 
جنس��یت و باور در مورد یادگی��ري زبان دوم وجود 
ن��دارد. او تحلیل نمود که س��ن، موقعیت زندگي و 
تفاوته��اي محیطي مي تواند باور و نگرش معلمان را 
در مورد یادگیري زبان تحت تأثیر قرار دهد)به نقل از  

برنات& لیلوید7، 2007 (.
کولی��ر8 )1992( در ی��ک مطالع��ة طول��ي ب��ر 
روي اثربخ��ش بودن برنامه ه��اي تربیت معلم براي 
یادگیرندگان زبان انگلیس��ي)ELL 9(، دریافت که 
رابط��ة مثبتي بین ن��وع آموزش س��نتي معلمان و 
پیش��رفت علمي ب��اال در یادگیري زبان انگلیس��ي 
ش��اگردان وجود دارد. تحقیقات اخیر نشان مي دهد 
که موفقیت تحصیلي شاگردان در یادگیري زبان دوم 
)انگلیس��ي( بستگي تام به معلماني دارد که آموزش 
مناس��ب زبان را گذرانده و نگرش مثبتي نسبت به 
یاددهي آن زبان دریافت کرده باشند )برنات و لیلوید، 

 .) 2007
تحقیقي در ایالت کالیفرنیاي آمریکا بر روي معلمان 
دوره ابتدیي انجام پذیرفته است که هدف آن بررسي 
نگرش معلمان نسبت به حفظ زبان اصلي شاگرداني 
اس��ت که انگلیس��ي را به عنوان زبان دوم خود یاد 
مي گیرند. یافته هاي تحقیق نشان مي دهد که ماهیت 
تربیت معلم و تجارب فردي او که به زبان دیگري غیر 
از انگلیسي آشناست، مي تواند نگرش آنان را نسبت به 
حفظ زبان اصلي شاگردانشان و همچنین دوزبانه اي 
بودن، تحت تأثی��ر قرار دهد. معلمیني که هیچ گونه 
آموزشي تحت عنوان » مربي زبان« دریافت نکرده اند 
نگرش منفي نس��بت به حفظ زبان اصلي و موروثي 
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نظرهاي دانشجومعلمان به کار برد. آلتان چهار حیطة 
اصلی باورهای دانشجو-معلم را مورد ارزیابی قرار داد. 
این چهار حیطه شامل: مشکل بودن یادگیری زبان، 
ماهیت یادگیری زبان، راهکارهای یادگیری و ارتباط، 
و انگیزه ها و انتظارات بود. نتایج کار این محقق حاکی 
از آن بود که دانش��جویان باورهاي متنوعي دارند به 
ط��ور مثال اینکه: »برخی افراد با توانایی خاص برای 
یادگی��ری زبان خارج��ی به دنیا می آین��د یا اینکه 
یادگی��ری یک زبان خارجی ب��ا درجات متغیری از 
اعتبار برای کودکان آس��ان تر اس��ت تا بزرگساالن«. 
در برخی موارد، اصطالح »باورهای س��نتی« ممکن 
است براي اشاره به این اعتقادات مناسب تر باشد. این 
تحقیق بس��یاری از باورهای مجزا را شناسایی کرده 
است که دانشجویان زبان دانشگاه آنها را قبول دارند. 
بررسی های انجام شده در مورد باورهای یادگیری 
زبان )BALLI ( به منظور ارزیابی نظرات دانش آموزان 
در مورد انواع متنوعی از مسائل و مباحثات مربوط به 
یادگیری زبان، اولین بار توس��ط هورویتز13 در سال 
1983 انجام یافت. پرسشنامه اولیه مواردی از باورهای 
یادگیری زبان را شامل مي شود که منجر به توصیفات 
نگرش ه��ای مجزای دانش آم��وزان از یادگیری زبان 
می شود. این پرسشنامه بسیار موشکافانه طراحی شده 
و حیطه های اصلی زبان را ارزیابی می کند.  ساکی و 
گیز)1999( گزارش می دهند که چه در پرسشنامه 
اولی��ه و چه در اس��تفاده های بعدی آن، ش��واهدی 
مبن��ی بر درجه اعتبار و پایای��ی آن از لحاظ تجربی 
وجود دارد. این سیاهه )پرسشنامه( دامنه وسیعی از 
باوره��ای یادگیرندگان زبان را دربرمی گیرد. برنات و 
لیلوید )2007( از این پرسش��نامه در استرالیا، براي 
دانشجویان خارجی که در دانشگاه های آنجا انگلیسی 
را به عنوان زبان دوم فرامی گرفتند، استفاده کرد. نتایج 
تحقیق باورهای یادگیرندگان زبان و توانایی هایشان و 
فایده مندي راهبردهای بکاررفته را در یادگیری خاطر 

نشان می ساخت.  
با محفوظ نگه داش��تن تحقیق��ات قبلي و نبود 
تحقیقات مرتبط با باور معلمان، این پژوهش سعي بر 
این دارد باور معلماني را که با شاگردان دوزبانه سروکار 
دارند در مورد یادگیري زبان دوم ) فارسي( بسنجد. در 
مدارس شهر ارومیه، دانش آموزان در محیط اجتماعی 
و مدرسه با یکدیگر به زبان آذری صحبت می کنند. 
در کالس درس معلمان به آنان آموزش زبان فارسی 
می دهند و محتوای دروس به زبان فارس��ی تدریس 
می ش��ود. معلمان خود نیز آذری زبان هس��تند. باور 
معلمان در مورد یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان 
دوم می تواند تأثیر بسزایی در روش ها و راهبردهای 

تدریس آنان داشته باشد.
 هدف اصلی این تحقیق بررس�ی ب�اور معلمان در 
مورد یادگیري زبان دوم ) فارسي ( کودکان دوزبانه 

دبستانی شهر ارومیه می باشد. سؤاالت تحقیق حول 
محور هدف اصلی و به شرح زیر می باشد:

1- باور معلمان در مورد استعداد یادگیري زبان دوم 
شاگردان چیست؟ 

2- باور معلمان در مورد مشکل بودن یادگیري زبان 
دوم شاگردان چیست؟ 

3- ب��اور معلمان در مورد ماهیت یادگیري زبان دوم 
شاگردان چیست؟

4- باور معلمان در مورد اس��تراتژي هاي بکارگیري 
زبان دوم شاگردان چیست؟

5- انتظارات معلمان از یادگیري زبان دوم شاگردان 
کدام است؟ 

6- آیا س��ن، تجربه و س��طح تحصیالت معلمان در 
باورهاي آنان تأثیر مي گذارد؟

روش شناسی پژوهش
از بی��ن 1308 معل��م )م��رد و زن( دوره ابتدایی 
ش��هر ارومیه، به طور تصادفي 140 نفر آنان انتخاب 
ش��دند و به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دادند. ابزار این 
تحقیق پرسشنامه می باشد که 26 سؤال در مقیاس 
BALLI را دربردارد. این ابزار اندازه گیری به گونه اي 
وسیع در تحقیقات اس��تفاده شده است. برای مثال 
)س��یبرت، 2003 ، برنات و لیلوید، 2007 ( این ابزار 
اندازه گیری را در تحقیقات خود جهت ارزیابی عقاید 
و باورهای یادگیرن��دگان در رابطه با یادگیری زبان 
خارجی یا زبان دوم مورد استفاده قرار داده اند. این ابزار 
همچنین در تحقیق سیبرت )2003 ( با یادگیرندگان 
بزرگسال که انگلیس��ی را به عنوان زبان خارجی در 
سطح پیشرفته می گذرانند مورد مطالعه قرار گرفت. 
این ابزار در تحقیق حاضر نیز باورهای معلمان را در 
مورد یادگیری زبان دوم )فارسی( شاگردان می سنجد. 
این مقیاس در پنج حیطه باورها را مي س��نجد: )1( 
اس��تعداد یادگیري زبان، )2( مشکل بودن یادگیري 
زب��ان، )3( ماهی��ت یادگیري زبان، )4( اس��تراتژي 
ارتباطي یادگی��ري، )5( انتظارات و انگیزش. تمامي 
س��ؤاالت به صورت مقیاس 3 رتبه اي از »موافق ام«، 

»مخالف ام«، تا »نظري ندارم « نمره گرفتند.  
تحلیل نتایج

  باور معلمان نسبت به استعداد و توانایي یادگیري 
زبان دوم دانش آموزان چیست؟

اکثریت قریب ب��ه اتفاق معلم��ان )98/6( براین 
باورند که کودکان زودتر از بزرگساالن زبان دوم را یاد 
می گیرند. 85/7درصد از معلمان با این سؤال موافق 
بودند که برخی از افراد توانایی ویژه ای در یادگیری زبان 
دوم دارند. 79/3  معلمین با این سؤال مخالف بودند 
که شاگردانی که در درس ریاضی و علوم موفق ترند 
معموالً در درس فارسی خوب نیستند. 90/7 درصد 
از معلمان براین باورند که ش��اگردان دختر معموالً 
نسبت به پسرها در یادگیری زبان فارسی موفق ترند. 
بنابراین مي توان از پاس��خ ها نتیجه گیری کرد که به 
نظر معلمان عامل جنسیت می تواند یکی از عوامل 
موفقیت دانش آموزان در یادگیری زبان دوم )فارسی( 

باشد. 
66/4 درص��د از آزمودنیه��ا ش��اگردان خ��ود را 
در یادگی��ری زب��ان دوم ) فارس��ی ( در حد باالیی 
می دانستند و معتقد بودند که شاگردان آنها توانایی 
باالیی در یادگیری زبان فارس��ی دارند. 57/9 درصد 
از معلمان در تحقیق حاضر با این سؤال موافق بودند 
ک��ه دانش آموزانی که به بی��ش از یک زبان صحبت 
می کنند از دانش آم��وزان دیگر باهوش ترند. در واقع 
معلمین دوزبانگ��ی را عامل مؤثری در باهوش بودن 

دانش آموزانشان می دانستند.
  باور معلمان نس�بت به مش�کل بودن یادگیری 

زبان دوم ) فارسی ( دانش آموزان چیست؟  
در مورد این س��ؤال که خواندن و نوشتن فارسی 
س��خت تر از صحبت کردن آن اس��ت 60/7 در صد 
از آزمودنی ه��ا با این س��ؤال موافق بودن��د و بر این 
عقیده بودند که صحبت کردن به زبان فارسی برای 
دانش آموزانش��ان راحت تر از خواندن و نوش��تن آن 

است. 
در مورد اینکه برخی از زبانها نسبت به زبانهای دیگر 
راحت ت��ر یاد گرفته می ش��وند 73/6 درصد از معلمان 
موافق بودن��د. همچنین 81/4 درص��د در مورد اینکه 
یادگیری زبان فارسی مشکل است مخالف بودند و بر این 
عقیده بودند که یادگیری زبان فارسی برای دانش آموزان 

آنها آسان و راحت است. 
   باور معلمان نسبت به ماهیت یادگیری زبان دوم ) 

فارسی ( دانش آموزان چیست؟  
درمورد این سؤال که مهمترین بخش یادگیری زبان 
فارس��ی، یادگیری دستور زبان آن است 64/3 درصد از 
معلمان با این سؤال موافق بودند و یادگیری دستور زبان 
فارس��ی را مهمترین بخش یادگیری زبان می دانستند. 
67/1 درصد از معلمان نیز با این سؤال موافق بودند که 
کسانی خوب فارسی یاد مي گیرند که محیطشان کاماًل 

مقاله

شایسته است تا به معلمین 
مدارس به عنوان کارشناسان 
مسائل آموزشی نگریسته شود و 
در نظر داشته باشیم که دیدگاه 
آنان به طور روشن در کالس 
و در خالل روش های آموزشی 
آنان تأثیرگذار خواهد بود، و این 
به نوبه خود مي تواند در دیدگاه 
شاگردانشان نیز مؤثر باشد
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فارسی زبان باش��د در واقع آنها نیز بر این عقیده بودند 
زمانی دانش آموزانش��ان مي توانند فارس��ی را خوب یاد 
بگیرند که در یک محیط فارسی زبان قرار داشته باشند.  
در مورد این س��ؤال که سختی یادگیری زبان فارسی، 
چگونگی ترجمه آن به زبان ترکی است، 41/4 درصد از 
معلمان موافق و 42/9 درصد از آزمودنی ها مخالف بودند 
در واق��ع برخی از آنان بر این عقیده بودند که س��ختی 
یادگیری زبان فارسی چگونگی ترجمه آن به زبان ترکی 
است و برخی دیگر این عامل را در سختی یادگیری زبان 

فارسی بی تأثیر مي دانستند. 
56/4 درص��د از معلمان نیز بر این عقیده بودند که 
مهمترین بخش یادگیری زبان فارسی یادگیری لغات 
جدید در آن است. در واقع معلمین بر این عقیده بودند 
که باید لغات جدید بیشتری بدانیم تا در یادگیری زبان 

فارسی موفق باشیم. 
  باور معلمان نسبت به استراتژی های یادگیری زبان 

دوم دانش آموزان چیست؟ 
47/9 درصد از معلمان با این س��ؤال که مهم است 
شاگرد فارسی را بدون لهجه صحبت کند، مخالف بودند. 
به عقیده معلمین داشتن لهجه به هنگام صحبت کردن 
به زبان فارس��ی یک امر طبیعی اس��ت و نیازی نیست 
که ش��اگردان به هنگام صحبت کردن به زبان فارسی 
حتماً بدون داش��تن لهجه، ترکی صحبت کنند. 66/4 
درصد از معلمان نیز بر این عقیده هس��تند که شاگرد 
باید لغات فارس��ی را چندین بار تکرار و تمرین کند، و 
67/1 درصد آزمودنی ها عقیده داش��تند که شاگردان 
برای یادگیری بهتر فارس��ی باید به مقدار زیاد تکرار و 
تمرین داش��ته باش��ند. در واقع معلمین بر این عقیده 
بودند که تکرار و تمرین مي تواند در یادگیری زبان دوم 
) فارس��ی ( دانش آموزان مؤثر واقع شود. 62/1 درصد از 
معلمان با این سؤال موافق بودند که اگر دانش آموزان در 
یادگیری خواندن فارسی دچار اشتباه شوند، اشتباه آنان 
در س��الهای دیگر تکرار خواهد شد. در واقع معلمین بر 
این باورند که دانش آموزان در یادگیری خواندن فارسی 

نباید دچار اشتباه شوند. 
در مورد این سؤال که اگر شاگرد نتواند خوب فارسی 
صحبت کند او نخواهد توانست خوب فارسی یاد بگیرد، 
48/6 درصد از معلم��ان موافق و 47/9 درصد نیز نظر 
مخالف داشتند. در واقع برخی از معلمین خوب صحبت 
ک��ردن به زبان فارس��ی را دلیلی بر یادگیری فارس��ی 
مي دانستند و عده ای دیگر این عامل را دلیل مهمي  در 

یادگیری فارسی نمي دانستند. 
  باور معلمان نس�بت ب�ه انتظ�ارات و انگیزش در 

یادگیری زبان دوم )فارسی( دانش آموزان چیست؟ 
 74/3 درصد از معلمان در تحقیق حاضر با این سؤال 
مخالف بودند که اگر شاگردانشان به فارسی تسلط پیدا 
کنند مطمئناً شغل خوبی در آینده پیدا خواهند کرد. 
در واقع معلمی��ن یادگیری زبان فارس��ی را برای پیدا 

کردن شغل مناسب و خوب از طرف شاگردانشان الزم 
و ضروری نمي دانس��تند. 55/7 درصد از معلمان براین 
باورند که شاگردانشان احساس مي کنند روان صحبت 
کردن فارس��ی دارای اهمیت زیادی است. 57/1 درصد 
آزمودنی ها با این س��ؤال مخالف بودند که مي خواهند 
شاگردانش��ان فارس زبان باشند. در واقع آنان از داشتن 
دانش آموزان ترک زبان احساس رضایت مي کردند. 71/4 
درصد از معلمان براین باورند که شاگردانش��ان توانایی 
بسیاري در یادگیری زبان فارسی دارند و مي توانند آن را 
بخوبی یاد بگیرند. 47/1 درصد از آزمودنی ها با این سؤال 
مواف��ق بودند که مردم این منطقه احس��اس مي کنند 
یادگیری فارسی برایشان مهم است و 39/3 درصد نیز 
با این س��ؤال مخالف بودن��د.  64/3 درصد از معلمان با 
این سؤال موافق بودند که شاگردانشان از صحبت کردن 
به زبان فارس��ی احساس رضایت و خشنودی مي کنند 
و از آن لذت مي برند. پاس��خ آزمودنی ه��ا در مورد این 
سؤال که، برای اینکه بتوانیم فارسی را خوب یاد بگیریم 
باید در مورد فارس��ی زبانان بیشتر بدانیم، 74/3 درصد 
مخالف بودند. در واقع معلمین بر این عقیده بودند که 
برای یادگیری زبان فارس��ی نیازی نیست که در مورد 

فارسی زبانان بیشتر بدانیم. 
77/1 درص��د از آزمودنی ها نیز بر این عقیده بودند 
که اگر شاگردانشان فارسی را خوب یاد بگیرند براحتی 

مي توانند با فارسی زبانان ارتباط برقرار نمایند. 
بی تردید یکی از نقش��های اصل��ی زبان همان نقش 
ارتباطی آن اس��ت. اگر زبان آموز زب��ان دوم بتواند زبان 
دومي  را که یاد مي گیرد به راحتی در ارتباطات اجتماعی 
خود به کار برد، او خواهد توانست با مردمانی که به زبان 

مورد نظر صحبت مي کنند براحتی ارتباط برقرار نماید.
نتایج همبستگي چندمتغیره نشان مي دهد که سن 
معلمان در مورد اس��تراتژي یادگی��ري زبان دوم تأثیر 
مي گذارد. به عبارتي با 95 اطمینان مي توان گفت بین 
سن و استراتژي یادگیري زبان دوم ارتباط معني داري 
وجود دارد. بین س��ن، اس��تعداد، دش��واري، ماهیت و 
انتظارات معلم��ان ارتباط معني داري وج��ود ندارد. به 
عبارتي س��ن معلمان تأثیري بر متغیرهاي اس��تعداد، 

دشواري، ماهیت و انتظارات معلمان ندارد. 
در مورد متغیر تجربه با 99 درصد اطمینان مي توان 

گفت که بین تجربه و ماهی��ت یادگیري زبان دوم و با 
99 درصد اطمینان متغیر تجربه و استراتژي یادگیري 
زبان دوم ارتباط معني داري وجود دارد. به عبارتي تجربة 
معلمان بر باور آنان در مورد ماهیت و استراتژي زبان دوم 

تأثیر مي گذارد. 
بین تجربه و اس��تعداد، دشواري و انتظارات معلمان 
رابطه معني داري مش��اهده نمي شود. به عبارتي تجربة 
معلم��ان تأثیري بر متغیرهاي اس��تعداد، دش��واري و 
انتظارات ندارد. بین سطح تحصیالت و باورهاي معلمان 

رابطة معني داري مشاهده نشد. 
بحث، نتیجه گیری، و کاربردهای آموزشی

بررسی باورهای معلمان در باره یادگیری زبان دوم، 
هدف اصلی این تحقیق را تش��کیل م��ي داد. ازآنجا که 
نتایج آماری گزینه ها تفاوت ه��ای اندکی را با یکدیگر 
نشان مي داد، الگوی کلی پاسخ ها در میان پاسخ دهندگان 
به طور قابل مالحظ��ه ای ثابت باقی مان��د.  نتایج آمار 
توصیفی، فراوانی و درصد پاسخ ها را بوضوح نشان داد. 
اگرچه این تحقیق بر باورهای معلمان از طریق اکثریت 
پاسخ ها تأکید کرده است، بر این نکته آگاه است که هر 
موضوع دامنه ای از متغیرهاست. به عبارت دیگر برای هر 
عقیده خاص، پاسخ های شرکت کنندگان در پیوستاری 
قرار مي گیرد ک��ه از موافقت کامل تا عدم توافق کامل 
پیش مي رود. بنابراین، پرسش��نامه باورهای یادگیری 
زب��ان )BALLI( مي تواند برای معلمان فراگیران زبان 
دوم به کار رود تا از طریق آن به باورهای آنان پی برده 
شود. یافته های اخیر نشان مي دهد که معلمان دامنه ای 
از باورها دارند، به طور مثال »برخی افراد با توانایی خاص 
برای یادگیری زبان به دنیا مي آیند« یا »یادگیری زبان 
دوم برای کودکان آسان تر است تا بزرگساالن«. در برخی 
موارد، اصطالح باورهای س��نتی ممکن است به گونه اي 
مناس��ب تر به چنین باورهایی اش��اره داشته باشد. این 
مقاله بسیاری از باورهای مجزا را شناسایی کرده است 
ک��ه معلمان م��دارس در مناطق دوزبان��ه آنها را قبول 
دارند. نتایج این تحقیق تنها یک دیدگاه آماری در برش 
عرضی است که باورهای معلمان را به نمایش مي گذارد. 
به عبارتی، این نتایج به عنوان یک مالک مي تواند نشان 
دهنده باورهای معلمان در گذر زمان باشد، که از فردی 
به فرد دیگر و از محلی به محلی دیگر متفاوت اس��ت 
و به همین دلیل الزم اس��ت تا مش��ابه این تحقیق در 
مکان ها و با معلمان دیگر انجام پذیرد. شایسته است تا 
به معلمین مدارس به عنوان کارشناسان مسائل آموزشی 
نگریسته شود و در نظر داشته باشیم که دیدگاه آنان به 
طور روش��ن در کالس و در خالل روش های آموزش��ی 
آنان تأثیرگذار خواهد بود، و این به نوبه خود مي تواند در 

دیدگاه شاگردانشان نیز مؤثر باشد.
بنابراین اعتقاد بر این است که »باور« و »عقیده« در 
مورد یادگیری زبان، تأثیر  مهمي  بر روش کار معلمان 
خواهد گذاش��ت. اگرچه این تحقیق به سادگی در پی 

ماهیت تربیت معلم و تجارب 
فردي او که به زبان دیگري غیر 
از انگلیسي آشناست، مي تواند 
نگرش آنان را نسبت به حفظ 
زبان اصلي شاگردانشان و 
همچنین دوزبانه اي بودن، 
تحت تأثیر قرار دهد
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سعید عارف نژاد
کارشناس پژوهشي گروه 
آموزشي علوم مرکز تعلیم 

و تربیت کاربردي تبریز

مقدمه
این روزها، مفهوم جهانی شدن، تیتر اصلی اکثر 
روزنامه هاست. انس��ان ها برداشت ها و نگرش هاي 
متفاوتي درب��ارۀ این مفه��وم دارن��د. نمایندگان 
کارفرمای��ان و صاحبان صنایع به دلیل گش��ایش 
بازاره��ای جهانی برای گس��ترش تج��ارت از این 
مفهوم به نیک��ی یاد مي کنند و اش��خاصی که با 
این پدیده، شکاف غم انگیز میان ملل و انسان های 
ثروتمند و تهیدست را تداعی مي کنند، این مفهوم 
احساس��ات بس��یار منفی را در آنها برمي انگیزاند. 

کامینز1)2003(
یکی از جنبه ه��اي جهانی ش��دن که اهمیت 
بس��زایي برای آموزگاران دارد، مهاجرت روزافزون 

افراد از کشوری به کشور دیگر است.
 این تحرک و جابجایي علل مختلف دارد: آرزوی 
دستیابی به شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتر، نیاز 
کشورهای صنعتی به نیروی کار به دلیل نرخ پایین 
زاد و ول��د. ادغام اقتص��ادی در داخل اتحادیة اروپا 
نیز باعث رش��د جابجایي و مهاجرت نیروهای کار 
و خانواد ه های آنها در داخل کش��ورهای عضو این 
اتحادیه ش��ده اس��ت. این واقعیت که امروزه سفر 
بین کش��ورهای متعدد سریع و بدون مانع صورت 
مي گیرد، این سیر و تحرک را تسهیل نموده است.

یکی از عواقب و تبعات این تحرک پیدایش تنوع 
زبانی، فرهنگی، ن��ژادی و دینی در داخل مدارس 
کشورهای مهاجرپذیر مي باشد. برای نمونه در شهر 
تورنتوی کانادا 58 درصد دانش آموزان کودکستان ها 

به مناسبت 21 فوریه
 روز جهانی زبان مادری

اهمیت زبان مادری 
در تعلیم و تربیت 
کودکان دو زبانه 

دس��ته بندی و گزارش باورهایی در باب یادگیری زبان 
معلمان مدارس ابتدایی بود، ما نباید بعضی از باورهای 
خاص را که این معلمان دارند نادیده بگیریم، زیرا آنها به 
عنوان معلم، اثربخش��ی زیادی در کالس درس برروی 

شاگردان خود دارند.  
اگر چه این تحقیق بس��ادگی باورهای معلمان را در 
مورد یادگیری زبان دوم شاگردانشان طبقه بندی نموده 
اس��ت، اما نباید از این غافل ش��د که برخی از باورهای 
خاص این معلمان مي توان��د در آینده کاری آنان تأثیر  
بسزایی داشته باشد. بسیاری از تحقیقات )ماتسوموتو، 
1996،.  ویکت��ور و لوکه��ارت، 1995،. آلتان، 2006( 
بارها به ارزش دیدگاه ها و باورهای یادگیرندگان تأکید 
ورزیده ان��د. دیدگاه های��ی که معلمان در خ��الل دوره 
آموزشی خود و همچنین در خالل تدریس خود کسب 
مي نمایند، نیازمند تحقیق و بررس��ی دقیق است، زیرا 
نتایج این دس��ته از تحقیق��ات مي تواند به برنامه ریزی 

آموزشی مؤثر منتهی گردد.  
این تحقیق نشان داد که میزان تجربه معلمان بر باور 
آنان در مورد ماهیت و اس��تراتژي زب��ان دوم تأثیرگذار 
است. بین س��طح تحصیالت و باورهاي معلمان رابطة 
معني داري مشاهده نش��د. بنابراین، این احتمال وجود 
دارد که تحصیالت تأثیر چندانی بر تغییر باورهای معلم 
نداشته باشد، اما میزان تجربه و درگیر شدن معلمان با 
تدریس و آموزش، مي تواند باورهای او را تحت تأثیر قرار 
دهد. بنابراین برای سیستم آموزشی تربیت معلم بسیار 
مهم است که بر روی این باورهای کارکرده آنها را بهینه 
نماین��د. همان طور که پی کوک )2001( اش��اره دارد و 
ما هم به این نتیجه رس��یدیم، یکی از بخش های مهم 
دوره ه��ای تربیت معلم در مناطق دوزبانه باید تأکید بر 
رشد باورهای مثبت معلمان در باره یادگیری زبان دوم 
باشد، و برنامه های آموزشی ضمن خدمت این معلمان به 
گونه ای طراحی گردد که باورها، ارزش ها، و عقاید معلمان 

دوره ابتدایی را در جهت رشد زبان آموزی تغییر دهد.
این نخس��تین پژوهش در نظام های باوری معلمان 
ابتدایی و تأثیرباورها بر راهکارهای یادگیري و اکتساب 
زبان در این منطقه مي باشد. از این رو، یافته ها تأییدي 
بر این مطلب اند که معلمان با تصورات قطعی پیش فرض 
ش��ده به کار مي پردازند. بنابراین مراکز تربیت معلم و 
آموزش ضم��ن خدمت، نمي توانند این باورها را نادیده 
بگیرند و در صورتی که بخواهند دانش آموزان از حداکثر 
فراگیری زبان دوم )فارس��ی( بهره مند شوند و در عین 
ح��ال، در حفظ و صیانت زبان مادری راس��خ باش��ند، 
مي بایس��تی بر روی باورها و عقاید معلمان کار علمي 
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دوره ابتدایی رشد داده شود، آنها درک عمیق تری از 
زبان پیدا می کنند و می آموزند چگونه این توانایي ها را 
بکار ببندند. آنها از تجارب بیشتری برای تقویت زبان 
خود برخوردار خواهند شد، مخصوصاً اینکه اگر شکل 
نوشتاری این زبانها را بیاموزند. آنها مي توانند از طریق 
قیاس تضادی)کنتراستیو( تشخیص دهند که چگونه 
زبانهای مختلِف آنها واقعیت را سازماندهی مي کنند. 
بیش از 150 تحقیق در 35 س��ال اخیر به وضوح آن 
چیزي را به اثبات رسانده اند که فیلسوف آلمانی، گوته، 
زمانی گفته بود: »شخصی که تنها یک زبان را مي داند، 
خود این زبان را هم در واقع نمي شناس��د«تحقیقات 
روشن مي سازد که بچه های چندزبانه در اندیشیدن 
منعطف تر هستند، چون با اطالعات کسب شده از دو 

زبان مختلف سر و کار دارند.
از س��طح معلومات و میزان تسلط در زبان مادری 
مي ت��وان میزان تس��لط و اش��راف به زب��ان دوم را 
پیش بینی کرد. بچه هایي ک��ه با یک مبنای محکم 
زبانی و دانش زبان مادری خود به مدرس��ه مي آیند، 
توانایي ها و استعدادهای باالتری از لحاظ آموزش زبان 
رایج و آموزشی مدرسه از خود نشان مي دهند. چنانچه 
والدین و بس��تگان نزدیک بچه ها چون پدربزرگان و 
مادرب��زرگان بتوانن��د اوقاتی را با بچه ه��ا و نوه های 
خود س��پری کنند، برای آنها قص��ه بخوانند و با آنها 
در مورد مشکالت صحبت کنند، به طوري که بچه ها 
بتوانن��د گنجینه لغات و مفاهی��م را در زبان مادری 
خود گس��ترش دهند، آمادگی بهتری در مدرسه از 
خود نشان مي دهند، زبان آموزشی را بهتر و سریعتر 
مي آموزند و رش��د و موفقیت بهتری خواهند داشت. 
اطالع��ات و توانایي های بچه ها مي توانند بین زبان ها 
منتقل و جابجا ش��وند، بدین معنی که آنچه آنها در 

زبان مادری در منزل و خارج از مدرس��ه آموخته اند 
به زبان آموزش��ی )و از زبان آموزشی به زبان مادری( 
منتقل سازند. چنانچه روند و فرآیند مفاهیم و توانایي 
اندیشیدن بچه ها را مورد تأمل قرار دهیم، درخواهیم 
یافت که هر دو زبان مادری و آموزش��ی کودک با هم 
در پیون��د متقابل قرار دارند. انتقال )مفاهیم و داده ها 
و معرفتها( بین زبانها مي تواند به هر دو س��و باش��د: 
چنانچه توانای��ِي زبان مادرِی ک��ودک، مثالً در یک 
برنامه دوزبانه، رشد داده شود، وی مي تواند مفاهیم، 
زبان و توانایي های خواندن)متن، کتاب، روزنامه( را که 
در زبان اکثریت جامعه مي آموزد، به زبان مادری خود 
انتقال دهد. کوتاه سخن این که اگر مدرسه دسترسی 
به هر دو زبان را ممکن سازد، هر دو زبان همدیگر را 

بارورتر و غنی تر مي سازند.
آموزش و تقویت زبان مادری بچه در مدرس��ه نه 
تنها به وی یاری می رس��اندکه زبان مادری خود را به 
خوب��ی فراگیرد، بلکه درخدمت رش��د دانش وی در 

ارتباط با زبان آموزشی نیز هست.
 این شناخت که الف( دوزبانه بودِن بچه ها محاسن 
زبانی برای بچه ها به دنبال دارد و ب( توانایي بچه ها در 
دو زبان پیوند تنگاتنگی با هم دارند، با عنایت به نتایج 
تحقیقات فوق الذکر غیرمترقبه نیست.دانش آموزان 
دوزبان��ه، چنانچه به آنها به طور ج��دی و مؤثر زبان 
مادری آموزش داده ش��ود و به ویژه توانایي های آنها 
در امر خواندن متن در زب��ان مادری تقویت گردند، 
در مدرسه موفق تر از بچه های یک زبانه خواهند بود؛ 
ام��ا اگر آنها مجبور ش��وند، زبان مادری خ��ود را به 
عقب برانند و رش��د این زبان به این دلیل دچار وقفه 
و اختالل شود، زیربنای ادراکی و فردی آموزش آنها 

نابود مي گردد.

از خانواده هایي هستند که زبان ارتباطی آنها انگلیسی 
استاندارد نیست. مدارس اروپایي و آمریکای شمالی 
سالهاس��ت که با این پدیده روبه رو هستند، با وجود 
این، این مس��أله یکی از مسائل مناقشه برانگیز مانده 
است و از لحاظ سیاست آموزشی تفاوت های بزرگی 
بین کشورهای مورد بحث و حتی در داخل خود این 

کشورها به چشم مي خورد.
در عصر جهانی شدن، جامعه ای که از توانایي های 
چندزبانی و چندفرهنگی برخوردار است، بهتر می تواند 
نقش اجتماعی و اقتصادی مهمی را درعرصة بین المللی 
ایفا کند. در عصری ک��ه ارتباطات بین فرهنگ ها در 
عالی ترین درجه  تاریخ بشریت قرار دارند، هویت های 
تمام جوامع رش��د و نمو پیدا مي کنند )و از همدیگر 
تأثیر مي پذیرند و تغییر مي یابند.( هویت های جوامع و 
گروه های قومی هیچ گاه جامد و ایستا نبوده اند و این 
هویت ها هچون نمونه های ویترینی و نمایشی جامد 
و تغییرناپذیر نیس��تند تا در موزه ها برای نسل های 
آینده حفظ و نگهداری ش��وند، آن هم در زمانی که 
سرعت تغییرات و فرآیندهای جهان شمول تا این حد 

باالست.
رس��التی که آموزگاران و سیاستمداران تأثیرگذار 
دارند این اس��ت که روند رش��د هویت ملی را طوری 
س��وق دهند که حق��وق همة ش��هروندان )از جمله 
بچه های مهاجر( مورد احترام قرار گیرد و استعدادها 
و توانایي های فرهنگی، زبانی و اقتصادی هر ملت به 

باالترین درجه رشد و اعتال داده شوند.
اس��کات ناب - کانگاس2)2000( داده ها شناخت 
وسیعتری را در مورد سیاست بین المللی و کارکرد آن 
در ارتباط با زبان به عنوان یک حق بشری و انسانی به 

 دست مي دهد.
آموزش مناسب برای کالس های ناهمگون از لحاظ 

زبانی و فرهنگی چگونه باید باشد؟ 
اولین قدم این است که بدانیم پژوهش های انجام 
گرفت��ه در مورد نقش زبان، به وی��ژه زبان مادری، در 

رشد تربیتی و آموزشی بچه ها چه می گویند؟.
ما در مورد رشد زبان مادری چه مي دانیم؟ 

تحقیقات در ارتباط با اهمی��ت زبان مادری برای 
رشد فردی و آموزش��ی بچه های دوزبانه اطالعات و 
داده های خیلی روش��نی را به دست مي دهند. نتایج 
تفصیل��ي تحقیقات را که در اینج��ا به صورت کوتاه 
معرفی مي ش��وند مي توان در اسکات ناب - کانگاس 
)2000(، بیک��ر3)2000 ( و کامینز )2000(  مطالعه 

نمود.
 دو زبان��ه ب��ودن تأثیر مثبتی روی رش��د زبانی و 

آموزشی بچه ها دارد
چنانچه توانایي های دو یا چندزبانه بچه ها در همان 
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صرف وقت برای آموزش زبان مادری مانع رش��د 
زبان رسمی )معیار(نمی باشد 

برخی ازمعلمان و والدین. برآن اند که آموزش دوزبانه 
یا آموزش زبان مادری مشکل ساز است. آنها نگران این 
هستند که این برنامه ها وقت دانش آموزان را برای آموزش 
زبان رسمی مي گیرد. یک مثال: آیا چنانچه در یک برنامه 
دوزبان��ه 50 درصد آموزش به زبان مادری و 50 درصد 
به زبان رس��می صورت گیرد، آموزش زبان دوم لطمه 
نخواهد دید؟ برنامه های آموزشِی دوزبانه به شرطی که 
درست اجرا شوند، دانش زبانی و تخصصی دانش آموز در 
زبان خود را تقویت خواهد کرد بدون این که کوچکترین 
تأثیر منفی روی رشد معرفت زبانی وی در زبان رسمی 
بگذارد. در بلژیک در یک برنامه آموزش��ی چندزبانه به 
نام »فویر«4 در همان مرحله ابتدایي توانایي های کتبی 
و شفاهی همزمان در سه زبان رشد داده مي شوند )زبان 
مادری، هلندی و فرانس��وی( اینجاست که مزیت های 

آموزش دوزبانه و سه زبانه آشکار مي گردد.
ما مي توانیم به یاری نتایج بعمل آمده از تحقیقات 
فو ق الذک��ر دریابی��م که چرا چنی��ن چیزی ممکن 
اس��ت. اگر بچه ها به زبان اقلیت )مث��الً زبان مادری 
خود( آموزش ببینند، ای��ن زبان را به مفهوم تنگ و 
مح��دود خود نمي آموزند، بلک��ه همزمان مفاهیمی 
را یاد مي گیرند و توانایي هاي فکری و هوش��ی ای را 
کس��ب مي کنند که برای زبان اکثریت هم مي توانند 
بکار ببندند. مثالً دانش آم��وزی که می تواند به زبان 
مادری خود بگوید که ساعت چند است، دیگر شیوه 
کار ساعت را آموخته است و الزم نیست مجدداً آن را 

در زبان دوم )زبان رسمی( بیاموزد.
وی تنها به اتیکت ها )برچس��ب ها(یا ساختارهای 
س��طحی برای بروز توانایي های فک��ری اش که قباًل 
کسب نموده است  نیاز دارد. در سطوح زبانِی باالتر هم 
انتقال و جابجایي اطالعات و داده ها بین زبانها وجود 
دارد، مانند توانایي مطالعه یک متن یا یک داستان و 
تشخیص اندیشه محوری و پیام اصلی از جزئیات و نام 

بردن حوادث یک داستان یا گزارش تاریخی.
زبان مادری بچه ها آسیب پذیر است و مي تواند در 

اولین سالهای مدرسه فراموش شود.
 بچه های دوزبانه در نخستین سالهای مدرسه و در 
ارتباطات روزمره، زبان رسمی را به سرعت مي آموزند 
البته این بچه ها برای کاربرد زبان به عنوان ابزار اندیشه 
به زمان بس��یار طوالنی تری نیاز دارند تا به بچه های 
تک زبانه در این امر برس��ند. اما آم��وزگاران و مربیان  
باید به این امر توجه کافی داش��ته باشندکه بچه ها با 
همان سرعت هم مي توانند زبان مادری خود را حتی 
در محیط خانه از دست بدهند. ابعاد و سرعت از دست 
دادن زبان مادری بستگی به تعداد سخنوران این زبان 

در مدرسه و در همسایه ها دارد. اگر زبان مادری درخارج 
از مدرس��ه بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، احتمال از 
دست دادن زبان مادری بچه ها ضعیف تر است، اما اگر 
سخنوران این گروه زبانی در یک منطقه معین متمرکز 
نشده باشند، ممکن است بچه ها زبان مادری خود را 
در عرض 2 الی 3 س��ال اول مدرسه از دست بدهند و 
اگر آنها در چنین وضعیتی بزرگ شوند، شکاف زبانی 
بین والدین و بچه ها به یک شکاف احساسی بین آنها 
مبدل خواهد شد. در این صورت دانش آموزان در خانه 
و در مدرسه با هر دو فرهنگ بیگانه مي گردند، و عواقب 

مخرب آن قابل پیش بینی مي باشند. 
معلمین باید برای دانش آموزان ارزش یادگیری زبان 
دوم را روشن سازند و آنها را متوجه این امر نمایند که 
دوزبانی یک توانایي زبانی و فکری و هوش��ی بس��یار 
بااهمیت مي باش��د. آموزگاران برای نمونه مي توانند 
پروژه های چندزبانی را به وجود آورند که موضوع آنها:

ال��ف( درک و آگاهی زبانی بچه ها باش��د )دوزبانه 
بودن بچه ها را در کالس معرفی و تحسین نمایند(  

ب( در زبان هایي که در کالس صحبت مي ش��وند 
مش��ارکت فعال کنند. مثالً هر روز دانش آموزی یک 
کلم��ه  مهم از زبان مادری خ��ود را بیان کند و کل 
کالس، به انضم��ام آم��وزگار، آن کلم��ه را بیاموزد و 

درمورد آن بحث کند.
اگر دانش آموزان احس��اس کنند ک��ه آن طور که 
هس��تند مورد پذیرش نیستند، به احتمال قریب به 
یقین مش��ارکت فعال و قابل اعتم��ادی در درس و 

کالس نخواهند کرد. 
آموزگاران باید در مورد تنوع زبانی و فرهنگی بچه ها 
در مدرس��ه فعال شوند و مبتکر ایده ها و حرکتهایي 
در مدرس��ه ودر راس��تای پذیرش هویت و چندزبانه 
بودن بچه ها باشند، مثالً از طریق تشویق بچه ها برای 
اینکه آنها مضاف بر زبان آموزشی ، به زبان مادری خود 
نیز مطالبی را روی کاغذ بیاورند و کتاب هاي دوزبانه 
بنویسند و در مدرسه معرفی نمایند و به طور کلی از 
طریق ایجاد یک جو مناسب در کالس و مدرسه که 
درآن تجارب زبانی و فرهنگی دانش آموز به طور فعال 

مورد توجه و حمایت قرار گیرد و ارج نهاده شود.

باید برای آینده یک هویت پویا به وجود آورد.
اگر کادر آموزش��ی در مدرسه یک برنامه زبانی 
و به ویژه برنامه درس��ی ای را تهیه و تدوین کند که 
سرمایه زبانی و فرهنگی بچه ها و اجتماعات زبانی 
موجود در جامعه را در کل ارتباطات مدرسه ای مورد 
توجه و حمایت قرار دهد، آئینه مثبت و تأییدشده ای 
را در مقاب��ل بچه های چندزبانه قرار مي دهد که به 
آنها نشان مي دهد که آنها چه کسی هستند و چه 

نقشی را مي توانند در جامعه عهده دار شوند. 
تجارب خانگِی فرهنگی و زبانی مبنا و زیربنای 
آموزش آینده بچه ها مي باشند. لذا باید آنها را ارج 
نهاد، تحس��ین نمود و مهمت��ر از آن، پایه و نقطه 

پیشرفت قرار داد.
ه��ر بچه ای حق ای��ن را دارد که اس��تعدادها و 
توانایي هایش در مدرس��ه مورد پذیرش و حمایت 

قرار گیرد.
کوتاه س��خن اینکه باید چش��مان خ��ود را بر 
روی توانایي ه��ای زبانی، فرهنگ��ی و فکری ای که 
دانش آموزان با خود از محیط خانه به درون مدرسه 
و جامعه مي آورند، بگشاییم و چنانچه، تنوع و تکثر 
فرهنگی و زبانی بچه ها را به عنوان مشکلی که نیاز 
به حل داشته باشد ننگریم، سرمایه فرهنگی، زبانی 
و فکری جوامع ما به طور سرسام آوری رشد خواهد 

نمود. 
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چنانچه توانایي های دو یا چندزبانه 
بچه ها در همان دوره ابتدایی رشد 
داده شود، آنها درک عمیق تری 
از زبان پیدا می کنند و می آموزند 
چگونه این توانایي ها را بکار ببندند
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سارانا قوامی الهیج1
علیانا قوامی الهیج2

چکیده
دوزبانگی یکي از مسائل تأثیرگذار بر آموزش و یادگیری 
افراد جامعه اس��ت و امروزه در هم��ه جای جهان مطرح 
مي گردد. فرد دوزبانه کس��ی است که همزمان به دو زبان 
صحب��ت می کند و آموزش می بیند. اف��راد یا هر دو زبان 
را با هم در کودکی اکتس��اب می کنند یا بعد از اکتس��اب 
زب��ان اول به زبان دوم آم��وزش می بینند. در مورد پدیده 
دوزبانگی نظرات مختلفی مطرح است و زبان شناسان آن 
را در طبقه بندی های متفاوتی قرار داده اند. مقاله حاضر در 
نظر دارد ابتدا نظریه  ها و تعاریف مختلف ارائه شده در مورد 
دوزبانگی به اجمال بررس��ي نماید، سپس با توجه به این 
نظریه ها به چهار سؤال مطرح شده در پژوهش پاسخ گوید. 
این س��ؤاالت مفاهیم کلّی دوزبانگی یعنی: دوره بحرانی، 
چگونگی پردازش دو زبان، عملکرد مغزی دوزبانه ها و تأثیر 
دوزبانگی بر جنبه های شناختی را پوشش می دهد. در ادامه 
بر اساس این عوامل مالک های مورد نیاز، برای یک آموزگار 

دوزبانه برشمرده می شود.
واژگان کلیدی: دوزبانگ��ی، دوره بحرانی، پردازش زبانی، 

شناخت
مقدمه

فراگیری زبان در عین حال که یکی از مراحل اولیه رشد 
در دوران کودکی اس��ت، از ش��گفتی های این دوره نیز به 
حساب می آید. طبق دیدگاه زبان شناسان، در سنین سه 
تا پنج س��الگی تقریباً همه کودکان به یک زبان تس��لّط 
می یابن��د. فراگیری زبان یک پدیده کامالً طبیعی اس��ت 
که با وجود پیچیدگي هاي بس��یار پیدایش آن در حیات 
کودک بسیار ساده به نظر می رسد، اما از این پیچیده تر و 
شگرف تر، توانایی برخی کودکان در یادگیری همزمان دو 
یا چند زبان است. در همان محدوده زمانی که یک کودک 
تک زبانه، زبانی را می آموزد، یک کودک دو یا چندزبانه باید 

به یادگیری دو یا چند زبان همزمان با هم بپردازد و آنها را 
در موقعیت های اجتماعی متفاوت و مناسب به کار گیرد 

)عبدی،1383(. 
زبان شناس��ان فراگیری همزمان دو زبان در کودکان را 
دوزبانگی3 می نامند و فردي که این عمل را انجام مي دهد 
دوزبانه مي گویند. البته در مورد تعریف دوزبانگی نظرات 
مختلفی وجود دارد. زندی )1386( معتقد است: » دو زبانگی 
عبارت اس��ت از موقعیتی که در آن شخص برای برقراری 
ارتباط با دیگران به طور متناوب )با توجه به موقعّیت های 
خاص( از دو یا چند زبان اس��تفاده می کند. چنین حالتی 
را دوزبانگی و چنین کسی را دوزبانه می نامیم «.  نیلی پور 
)1371( دوزبانگی یا چندزبانگی را به معنی دانستن و به 
کار بس��تن دو یا چند زبان متفاوت می داند، به طوری که 
فرد بتواند از هر زبان بر حسب مورد برای نیازهای ارتباطی 
خود اس��تفاده کند. براهنی )1371( در این زمینه یادآور 
می شود که فرد دوزبانه به کسی گفته می شود که می تواند 
به دو یا چند زبان تکلم کند که از لحاظ نظام های آوایی، 
واژگانی و دس��توری متفاوت اند. برخی پژوهشگران چون 
اس��تاینبرگ4 )1993( نیز پا را فراتر نهاده و حّتی کسانی 
را که عالوه بر زبان مادری بر یکی از زبان های اش��ارۀ دنیا 
نیز تسلّط داشته باشد دوزبانه می نامند، همچنین افرادی 
که براحت��ی از عهدۀ خواندن متون زبان دوم بر می آیند و 
حتی براحتی آن را می نویسند، اما به شکل مطلوب از عهدۀ 
تکل��م یا درک آن بر نمی آیند نی��ز می توانند در ردۀ افراد 
دوزبانه به حساب آیند، زیرا زبان را با همه پیچیدگی هایش 
می توان به ش��یوه های مختلف مانند صدا )گفتار(، دیدن 

)خ��ط( و حرکات دیداری )عالئم( فرا گرفت، پس مفهوم 
دوزبانگی نیز باید همه ش��یوه ها را شامل شود. دوزبانگي 
یکي ازمسأله س��ازترین واقعّیت هایي اس��ت که آموزش و 
پرورش کشور و بسیاري از کشورهاي جهان با آن مواجه 
اس��ت. برابر آمارهاي موجود در کشور زبان مادري حدود 
نیمي از افراد فارسي است. نیم دیگر با زبان ها و گویش هاي 
متناوب محلي مانند ترکي، کردي، لري، بلوچي، عربي و.... 
تکلم مي کنند. چندزبانگي در ایران یک امر فراگیر است و 
به مناطق خاص و محدودي اختصاص ندارند. این واقعیت 
ویژگي هاي خود را دارد و براي مسؤوالن آموزش و پرورش 
کشور حاوي پیام مهمي درزمینه تأکید بر تعلیم و تربیت 
ویژه افراد دوزبانه است. بخصوص زماني که بدانیم کودکان 
دبستاني از نظر آموزشي آسیب پذیرترین قشرهاي دوزبانه 
هس��تند. بیش از پیش محرز مي گ��ردد که خطیرترین 
مسؤولیت متوجه دست اندرکاران آموزش و پرورش دوره 
ابتدایي است. بنابراین شناسایی چگونگی عملکرد زبان ها 
در افراد دوزبانه می تواند به عنوان گامی بنیادی در زمینه 

حّل مشکالت اینگونه دانش آموزان باشد. 
روش های مختلفی برای دو زبانه شدن وجود دارد:

روش طبیع��ی: در این روش ف��رد از آغاز تولد یا در 1 
طول رش��د خ��ود در یک خان��واده و یا یک جامعه 
دوزبانه زندگی می کند و بدون هیچ گونه آموزش رسمی از 
دو زبان بهره مند می شود و در نتیجه در هر دو زبان توانایی 
درک و کارکرد ارتباطی به دس��ت می آورد. پس می توان 
گفت اگر شخصی دوزبانه از طریقی غیر از آموزش دوزبانه 
شود، چنین حالتی را دوزبانگی طبیعی می نامیم. این امر 

بررسی نظریه ها 
و عوامل مؤثر بر دوزبانگی

زبان فارسی

زبان آذری
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در جوامعی رخ می دهد که دو یا چند زبان و گویش در آنها 
رایج است. به طور طبیعی افراد چنین جامعه ای برای ایجاد 
ارتباط با افراد خانواده خود مثالً گویش ترکی آذری و برای 
دوستان و همکاران زبان فارسی را می آموزند )زندی،1386؛ 

بیالیستاک5،2008(. 

روش غیرطبیعی: اگر شخص زبانی غیر از زبان مادری 2 
خود را از طریق برنامه های آموزش��ی یاد بگیرد، این 
حالت را دوزبانگی غیرطبیعی می نامیم. این حالت بر خالف 
دوزبانگی طبیعی، ارادی است، چرا که یادگیری زبان آگاهانه 
انجام می گیرد )زن��دی،1386(. در این نوع دوزبانگی، فرد 
پس از فراگیری زبان مادری با یک زبان دیگر تماس پیدا 
می کند و دوزبانه می شود )نیلی پور،1371(. نقش و کاربرد 
زبان در این دوزبانگی ممکن است در ابتدا برای یادگیرنده 
ناچیز باشد، ولی با نقشی که فرد در جامعه می پذیرد و با 
گسترش میزان تحصیالت ممکن است کاربرد آن وسیع 
و تخصصی ش��ود و در زندگی اجتماعی او نقش اساس��ی 

ایفا کند.
   ع��الوه بر دو نوع دوزبانگی یاد ش��ده، انواع دیگری از 
دوزبانگی نیز بر حسب کاربرد و نقش آنها قابل ذکر هستند: 
دوزبانگی مدرس��ه )زبان دوم تنها در مدرسه کاربرد دارد(؛ 
دوزبانگی خانگ��ی )زبان دوم تنها در خان��ه کاربرد دارد(؛ 
دوزبانگی شفاهی )آشنایی شفاهی با زبان دوم(؛ دوزبانگی 
کتبی و شفاهی آمیخته )آشنایی به صورت شفاهی با یک 
زبان و به صورت کتب��ی در زبان دیگر( و دوزبانگی کامل 
)آشنایی به صورت شفاهی و کتبی با هر دو زبان( )نیلی پور، 

.)1371
بدیهي  اس��ت کودکانی که دو زبان را به طور هم زمان 
یاد می گیرند در فراگیری آنها از راهکارهای مشابه استفاده 
می کنند. آنها در اصل دو زبان اول را یک جا یاد می گیرند و 
کلید موفقّیت آنها در تشخیص بافت های متفاوت دو زبان 
است. اشخاصی که زبان دوم را در شرایط محیطی متفاوت 
یاد می گیرند »دوزبانه های هماهنگ« نامیده می شوند. این 
افراد از دو سیس��تم معنایی متفاوت برخوردارند، برخالف 
»دوزبانه های مرکب« که یک سیستم معنایی برای عملکرد 
هر دو زبان دارند. با وجود این گونه تقس��یم بندی ها، اکثر 
دوزبانه ه��ا اقدام به رمزگردانی می نمایند )یعنی گنجاندن 
لغات، عبارات یا حّتی تکه های بلندتر از یک زبان در زبان 
دیگر( و این عمل را به ویژه در ارتباط با یک دوزبانه دیگر 
انجام می دهند )براون،2002، ترجمه فهیم،1381،ص69(.

اغلب مردم دوزبانگی را پدیده مثبتی می دانند. از طرفی، 
دانس��تن زبانی دیگر، امکان ایجاد ارتب��اط با اعضای یک 
فرهنگ متفاوت را با زبان خودش��ان امکان پذیر می سازد، 
خود این مس��أله موجب ارتقای سطح همکاری و مفاهمه 
بین ملّت ها و انس��ان ها می ش��ود. از سوی دیگر، به لحاظ 
فردی هم لذت و مزایای فرهنگی دوزبانگی مشهود است 

)اشتاینبرگ،1993؛ترجمه گلفام،1381(.
موضوعات اصلی مطرح در دوزبانگی را می توان در چهار 

مبحث زیر طبقه بندی کرد:

 آیا در اکتساب زبان دوم دوره بحرانی وجود دارد؟
  دوزبانه ه�ا چگونه بر دو زب�ان مدیریت می کنند؟ آیا 

پردازش یک زبان بر زبان دیگر اثرگذار است؟
 زبان ها چگونه در مغز عمل می کنند؟

 آی�ا دوزبانگ�ی روی جنبه ه�ای ش�ناختی ه�م اثر 
می گذارد؟

حال به تفضیل به هر یک از س�ؤاالت مطرح شده پاسخ 
خواهیم داد:

آیا در اکتساب زبان دوم دوره بحرانی6 وجود دارد؟
 نظریه پردازی های فراوانی در مورد وجود دوره بحرانی 
در فراگی��ری زبان دوم، وجود دارد. منظور از دوره بحرانی، 
سنی است که بعد از آن زبان آموزی مشکل یا حتی ناممکن 
خواهد ش��د. دوره بحرانی به طور کلی به تخصیص آشکار 
نیمکره چپ مغز به فرآیندهای زبانی اشاره دارد که از آن 
با عنوان جانبی شدن7 تعبیر می شود. از آنجایی که کودک 
انسان از دوران جنینی به عنوان یک تولید کننده کامل زبان 
رشد نمی یابد، عموماً این گونه تعبیر می شود که جانبی شدن 
از دوران کودکی آغاز می شود. این مسأله همزمان با دوره ای 
که اکتساب زبانی روی می دهد اتفاق می افتد. عقیده کلّی بر 
این است که در طول دوران کودکی )تا سن بلوغ( دوره ای 
وج��ود دارد که مغز انس��ان در آماده تری��ن وضعیت برای 
دریافت و یادگیری زبان قرار دارد. اگر کودکی در این دوره 
نتواند زبان را فراگیرد، در یادگیری زبان به هر شکلی بعد از 

این دوره دچار مشکل خواهد شد )یول8، 1996(.
در اکتساب هر زبانی باید موارد زیر را مّد نظر قرار داد:

 سن اکتساب9

 زمینه اکتساب10
 مهارت

 تسلط زبانی
 توانایی ایجاد ارتباط

 مهارت بر جنبه های اجتماعی و فرهنگی زبان
دو زبانه ش��دن می تواند در س��ه دوره سنی آغاز شود: 
1( دوزبانگی دوران کودکی 2(دوزبانگی دوران نوجوانی و 
3( دوزبانگی دوران بزرگسالی. با توجه به نتایج تحقیقات 
مختل��ف در خصوص بهترین دوره س��ّنی برای یادگیری 
زبان دوم، میان متخصصان اختالف نظر وجود دارد. میلر، 
گاالنتر و پرایبرام11 )1960( معتقدند که خالقیت در دوران 
کودکی و کردارها و گفتارهای فی البداهه از تولد تا 9سالگی 
به اوج شکوفایی خود می رسند. از طرفی توارنس12 )1962( 
معتقد است که منحنی خالقیت کودک از 10 یا 9 سالگی 
سیر نزولی را شروع می کند. پنفیلد13 )1977( با استفاده از 
داده های عصب شناختی ادعا می کند که هر چه بر سن مغز 
افزوده می شود، توانایی آن برای یادگیری چیزهایی که در 
خردسالی آسان تر فراگرفته می شد، کاهش می یابد. وی در 
خصوص یادگیری زبان دوم نیز مدعی است که مغز پس 
از 9سالگی به تدریج خشک و سخت می شود )نجاریان و 
مکوندی،1376(. فالد و سالوس )به نقل از آخشینی،1369( 
معتقدند که مناسب ترین زمان برای شروع آموزش کودک 
دوزبانه در سال های پیش از دبستان، در فاصله سنین سه 

تا پنج سالگی است.  
در م�ورد انواع دوزبانگی در دوره بحرانی دو نظریه وجود 

دارد:
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دورهبحرانیدریادگیرینحوهزبان
)جانسون و نیوپورت16،1989 به نقل از کاالهان17، 2008(

دوره بحرانی در معناشناسی زبان دوم هم تأثیر بسزایی دارد. به نظر می رسد 
یادگیری واژگان جدید حداقل موضوع مهم در یادگیری هر زبانی است حّتی در زبان 

اول، اما واژگان در زبان دوم معموالً به طور متفاوتی مورد دسترسی قرار مي گیرند یا در 
جای متفاوتی با واژگان زبان اول ذخیره مي شوند.
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دوزبانه های زودهنگام14: که هر دو زبان را در سنین کودکی 
و همزمان فرا می گیرند.

دوزبانه ه�ای دیرهن�گام15: ک��ه یک زب��ان را در کودکی 
)زب��ان مادری،L1( و زبان دوم )L2( را در ادامه اکتس��اب 

می کنند.
دوره بحران��ی بر یادگیری واج شناس��ی زبان دوم مؤثر 
اس��ت، بخص��وص در یادگیری لهجه زب��ان دوم. چنانچه 
کودکان سنین حدود 9-12 س��الگی را بگذرانند توانایی 
تس��لّط بر واج های غیرزبان مادری را از دست می دهند و 
درک و تولید ضعیفی از واج هایی که در زبان مادری ش��ان 

وجود ندارد نشان می دهند.
دوره بحرانی همچنین ب��ر یادگیری نحو زبان دوم هم 
تأثیر بسزایی دارد، تسلّط بر دستور زبان وقتی سن اکتساب 

زبان دوم از 7 سال باالتر رود به مرور کاهش می یابد.
ش��واهد موجود برای مدل کنترلی بازداشتی عبارت اند 
از: س��رعت اداي واژه ها در زبان دوم کندتر اس��ت، ترجمه 
از زب��ان اول به زبان دوم کندتر اس��ت و اغلب از الگوهای 
دوزبانه پریشی پیروی می ش��ود. فرد دوزبانه اغلب به طور 

متناوب از زبان اول و دوم استفاده می کند. بنابراین می توان 
گفت دوزبانه ها نس��بت به یک زبانه ها در واکنش به واژه ها 
کندترند و فعالّیت مغزی دوزبانه ها در پردازش واجی بیشتر 
است. در نتیجه دوزبانه ها در هنگام صحبت به زبان دوم باید 
از به کار بردن زبان اول خودداری کنند، زیرا به طور خودکار 
نمی توانند واژه ها را پردازش کنند بلکه این کار را با استفاده 

از مسیر واج شناختی مستقیم به واژه انجام می دهند.
نحوة عملکرد مغزي دوزبانه ها چگونه است؟

در سال های اخیر، عالقه به فهم کارکرد عصب شناختي 
دوزبانگی رونق گرفته اس��ت. دو سؤال اساسی که در این 
زمینه مطرح می ش��ود عبارت اند از:1( آیا یک سخن گوی 
دوزبان��ه هر زب��ان را در نق��اط مختلفی از مغ��ز پردازش 
می کند؟ 2( سن یادگیری زبان دوم چه تأثیری بر کارکرد 

مغز دارد؟ 
تحقیقات پیش��ین نشان داده بودند که هر چه آموزش 
زبان دوم در س��ن کمتری ش��روع شود، فراگیری کامل تر 
و امکان دو زبانه ش��دن بیشتر اس��ت. آموزش زبان دوم در 
سن پایین، قابلیت عملکرد مغز را در زمینه های ادراکی نیز 

افزایش می دهد، در حقیقت وقتی انسان حرکت می کند، 
یا حرف می زند یا کت��اب می خواند، بخش های خاصی از 
مغز فّعال می شوند. مغز کودکان دوزبانه نسبت به کودکان 
تک زبانه، احتیاج به فعالّیت کمتری برای حل تمرین های 
گرامری، طبقه بن��دی لغات، جمع و تفری��ق و... دارد.. به 
عبارتی دیگر مغز کودکان تک زبانه برای حل آزمون ها - از 
هر نوعي - نیازمند فعالیت شدیدتری است و به این جهت، 
سلول های مغزی بیشتری باید بسیج شوند. بنابراین تفاوت 
این کودکان تک زبانه با کودکانی که از سنین بسیار کم در 
معرض دو زبان بوده اند، شدیدتر می شود. در کودکانی که 
پدر و مادرانشان زبان های مادری متفاوتی دارند و از همان 
ابتدا کودک در محیطی دوزبانه شناور است، این قابلیت ها 
نمایان تر مي باش��د. نتیجه این که هر چه از سن کمتری 
ش��روع به یادگیری زبان دوم شود، مغز برای فعالّیت های 

ذهنی و ادراکی آمادگی بیشتری پیدا می کند.
آیا دوزبانگی بر جنبه های شناختی اثر می گذارد؟

در این بخش این سؤال مطرح می شود که آیا فراگیری 
زبان دوم در س��نی که کودک هنوز مراحل یادگیری زبان 
اول ی��ا مادری را طی می کن��د، می تواند تأثیرات منفی بر 
هوش، قّوه تفکر، خالقیت یا جنبه های ش��ناختی )مانند 
ریاضیات( او داش��ته باشد؟ )اش��تاینبرگ،1993؛ترجمه 
گلفام،1381(. پژوهش های اخیر نش��ان داده اند که افراد 
دوزبانه همزمان صاحب مزایایی در عقل و ش��عور هستند 
که دامنه آن از فکر خالق تا پیشرفت سریع در شکوفایی 
شناختی و حساسیت بیشتر در ارتباط را فرا مي گیرد. مثاًل 
دوزبانه ها برای هر شیئي و ایده اي دو یا چند واژه می دانند. 
بعض��اً کلمات متناظر در زبان های مختلف معنای ضمنی 
متفاوتی دارند. آنها قادرند گستره معنایی پیوندها و تصاویر 

را بسط داده و با انعطاف و خالقّیت بیشتری بیندیشند.
تاکنون هیچ ش��اهدی در دست نیست که نشان دهد 
دوزبانگی زودهنگام موجب آسیب رساندن به قوای ذهنی 
و شناختی کودک می شود. حتی شواهد تا حدی حاکی از 
تأثیر مثبت دوزبانگی زودهنگام بر قّوه تفکر کودک می باشد. 
بنابراین می توان ادعا کرد افراد دوزبانه در مقایس��ه با افراد 

Language A (e.g. Spanish) 
++++++

++++
Language B (e.g. English) 

Monolingual 
Language

Mode

Bilingul 
Language
Mode

Word Meanings
(Cancepts)

Word Meanings
(Cancepts)

L1 word form L1 word formL2 word form L2 word form

مدلسلسلهمراتبیتجدیدنظرشده......مدلادراکیواسطهای
دوزبانههایدیرهنگام......دوزبانههایزودهنگام

)کرول و استوارت18،1994 به نقل از کاالهان،2008 (

بنابراین می توان چنین ادعا کرد که گذر از دوره بحرانی یادگیری زبان دوم بر پردازش واج شناختی
نحوی و معنایی زبان دوم تأثیر منفی دارد، اما در پردازش واج شناختی و نحوی محسوس تر از پردازش معناشناختی، است 

دوزبانههاچگونهبردوزبانمدیریتمیکنند؟
مدل کنترلی بازداشتی: 

به منظور سخن گفتن به یک زبان، یک فرد دوزبانه باید از صحبت به زبان دیگر 
خودداری کند. خودداری از صحبت کردن به زبان غالب مشکل تر است زیرا از سوی 

سیستم ادراکی بیشتر مورد تحریک قرار می گیرد.
حالت تحریک پذیری زبان های یک دوزبانه و مکانیزم پردازش زبانی او در شکل زیر 

نشان داده شده است:
)جروسجن19 )1998( به نقل از کاالهان،2008(
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تک زبانه امکان بالقوه هوش��یاری، روانی و انعطاف پذیری 
بیش��تری در زبان و تفصیل بیشتری در اندیشیدن دارند 

)همرز و بلنک20،2000(.
مالک های مورد نیاز آموزش دوزبانه 

همان طور که اش��اره کردیم، دانش زبان دوم، دانش��ی 
اکتسابی است، از اینرو این پرسش پیش می آید که دقیقاً 
با چه وسایلی می توان دانش زبان دوم را کسب کرد؟ و در 

این زمینه چه مالک هایی باید مّد نظر قرارگیرد. 
م�الك اول: آموزگار دوزبانه باید توان��ش زبانی و مهارت 

آکادمیک زبانی در زبان اول و زبان دوم را دارا باشد.
مالك دوم: آم��وزگار دوزبانه باید دانش چگونگی آموزش 

دوزبانه و مفاهیم دوزبانگی و دوفرهنگی را دارا باشد.
مالك س�وم: آموزگار دوزبانه بای��د از روند مورد نیاز برای 
اکتس��اب زبان اول و رش��د زبان دوم آگاهی کافی داشته 
باش��د )اختالفات دو زبان، تفاوت لهجه ها، تفاوت واج ها، 

آواها، نحو، معنی شناسی و...(.
مالك چهارم: آموزگار دوزبانه باید دانش جامع از چگونگی 

رشد و ارزیابی سواد در زبان اول داشته باشد.
مالك پنجم: آموزگار دوزبانه باید دانش جامع از چگونگی 

رشد و ارزیابی سواد در هر دو زبان را داشته باشد.
مالك ششم: آموزگار دوزبانه باید دانشي جامع از آموزش 

حوزه محتوایی زبان اول و دوم را داشته باشد.
نتیجه گیری

آنچه از بررس��ی تعاریف و نظریه های موجود درباره 
دوزبانگی در این پژوهش به دست آمد، نشان می دهد 
که دوزبانگی در سنین کودکی تجربه قابل توجهی است 
که می تواند در رش��د و بهره وری قدرت مغزی کودک 
نقش بسزایی ایفا کند. جالب توجه ترین نتیجه حاصله 
این اس��ت که این تأثیرات به زمینه های زبان شناختی 
محدود نمی شوند، بلکه این تأثیر توانایی های شناختی 
ک��ودک را نیز دربرمي گی��رد. در ای��ن پژوهش چهار 
عامل مؤثر بر دوزبانگی مورد بررسی قرار گرفت. اولین 
عامل مس��ألة دوره بحرانی فراگی��ری زبان دوم بود که 
تأثی��ر مثبت آن در جنبه های واج ش��ناختی، نحوی و 
معناشناختی زبان دوم به اثبات رسید. عامل دوم نحوه 
پردازش دو زبان بود که نش��ان داده ش��د با استفاده از 
مدل کنترل بازداشتی این مسأله قابل انجام است. عامل 

سوم نحوه عملکرد مغز دوزبانه ها بود که نشان داده شد 
این مسأله ریش��ه در پدیدۀ جانبی شدن مغز انسان و 
اختصاص مهارت های زبانی در نیمکره چپ مغز دارد، و 
عامل چهارم مسأله شناخت در دوزبانگی بود که نشان 
از تأثیر مثبت دوزبانگی همزمان بر عملکرد شناختی و 

هوشی کودکان داشت. 
پی نوشت ها:
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4 Steinberg
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Reviewing the theories and factors af-
fecting Bilingualism
Sarana Ghavami Lahige
Olyana Ghavami Lahige 
Abstract 
Bilingualism is one of the issues which 
always affect the teaching and learn-
ing process , now applies all around the 
world. A bilingual person is someone 
who speaks two languages at the same 
time. People may become bilingual either 
by acquiring two languages at the same 
time in childhood or by learning a second 
language sometimes after acquiring their 
first language. About bilingualism phe-
nomenon several comments has raised 
and linguists have been categorized it 
in different ways. The present article in-
tends first to glance at different theories 
and definitions presented in bilingualism 
then according to them the four questions 
in the research will be answered. These 
questions include the general concepts of 
bilingualism, i.e: the critical period theo-
ry, how processing two languages, bilin-
gual brain function and cognitive aspects 
of the bilingualism, following that based 
on these factors the standards required 
for a bilingual teacher is listed.
 Key words: bilingualism, critical period, 
language processing, cognition

تحقیقات پیشین نشان داده 
بودند که هر چه آموزش زبان 
دوم در سن کمتری شروع شود، 
فراگیری کامل تر و امکان دو زبانه 
شدن بیشتر است. آموزش 
زبان دوم در سن پایین، قابلیت 
عملکرد مغز را در زمینه های 
ادراکی نیز افزایش می دهد
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رضا کالنتری1

چکیده
در ای��ن مقاله ان��واع مدل های تعلی��م و تربیت 
دوزبانه رای��ج در دنیا وکش��ورهای مختلفی که از 
این برنامه ها اس��تفاده می کنند مورد بررس��ی قرار 
گرفته اس��ت. برای جمع آوری اطالعات و داده های 
پژوهش از ش��یوه مطالعه منابع کتابخانه ای شامل 
اسناد و مدارک رسمی آموزشی، نتایج تحقیقات و 
مطالعات تطبیقی انجام گرفته، گزارش ها، سمینارها 
و بانک های اطالعات موجود در این زمینه استفاده 
شد. برنامه های متعددی در زمینه آموزش دوزبانگی 
در طول دهه های اخیر ارائه گردیده است. نتایج این 
پژوهش نشان داد که تعلیم و تربیت دوزبانه در دنیا 
بر اساس نه مدل آموزشی شامل انتقالي، نگهداشت، 
پرستیژ، غوطه ورسازي، تجدید حیات غوطه ورسازي، 
رشدی، دوس��ویه، تلفیق محتوا-زبان، چندزبانه در 
دنی��ا کاربرد دارد. در آخر ضمن نتیجه گیری نهایی 
از برنامه ها و مدل های آموزشی راهکار های الزم برای 

آموزش دوزبانه در ایران ارائه گردیده است. 
کلی�د واژه ه�ا: تعلیم و تربی��ت دو زبانه، مدل های 

دوزبانه، مطالعه تطبیقی
در زیر این نه مدل از انواِع مختلِف برنامه های درسي 

در حوزه دو زبانگي بررسی می گردد:
انتقالي )گذرا( 

در آم��وزش دوزبانه  انتقالي3 فق��ط زبان مادري 
کودک تا زماني که او در زبان اکثریت تس��لط پیدا 
کند، در آم��وزش کاربرد دارد. ریچاردز3 و همکاران 
)2002( آم��وزش دوزبانه  انتقالي را چنین توصیف 
مي کنند: »کاربرد جزئي یا کلي زبان خانه وقتي که 
کودک وارد مدرسه مي ش��ود و تغییر بعدي آن به 
کاربرد صرف زبان مدرسه«. به طور خالصه آموزش 
انتقالي، دانش آموزان را به طور موقت براي شنا کردن 
در یک استخر کوچک زبان مادری آماده مي کند تا 
موقعي که کودک توان شنا کردن در رودخانه )زبان 
اکثریت( را داشته باشد. در این برنامه استفاده از زبان 

گروه اقلیت جامعه بتدریج بعد از دو یا سه سال اوایل 
مدرسه حذف می شود. این برنامه ها طراحی می شود 
تا نحوه یادگیری زبان اکثری��ت را در دانش آموزان 

اقلیت تسهیل کند.
ای��ن آموزش براس��اس برتري فرهن��گ و زبان 
اکثری��ت بر اقلیت اس��ت که ت��الش می کند زبان 
اکثریت را به دانش آموزان بخوبي یاد دهد. آموزش 
دوزبان��ه انتقالي تک زبانگ��ي را ارج مي نهد و از آن 
حمایت مي کند. برنامه هاي آموزش دوزبانه  انتقالي 
قصد دارد تا معلمان دوزبانه اي را به کارگیردکه بیشتر 
گروه هاي زبان ش��ناختي خودش��ان را که عمیقاً با 
نحوه  عمل فرهنگ و زبان بومي شان آشنا هستند. 
برنامه هاي آموزشي دوزبانه  انتقالي معموالً سیاست 
زباني مشخص ندارند. معلمان از یک طرف موظف اند 
ت��ا زبان اکثریت را تدریس کنن��د و از طرفي دیگر 
بای��د از زبان مادري کودکان براي تس��ریع آموزش 
زبان اکثریت استفاده نمایند. هدف آموزش دوزبانه  
انتقالي همگون س��ازي4 است و براساس این منطق 
اس��توار اس��ت که کودکان در زبان اکثریت جامعه 

توانایي الزم را جهت ارتباط داشته باشند. 
آموزش دوزبانه  انتقالي به دو نوع اصلي تقس��یم 
مي ش��ود: خروج زودهنگام5، خروج دیرهنگام6; در 
برنامه  خروج زودهنگام، دانش آم��وزان فقط در دو 
س��ال اول مدرسه به زبان مادری درس مي خوانند، 
اما در برنامه  خروج دیرهنگام به دانش آموزان اجازه 
داده مي شود تا آخر دوره  ابتدایي )کالس ششم( 40 

درصد دروس را به زبان مادري یاد بگیرند. 
در مدارس امریکا با برنامه هاي انتقالي نکته  جالبي 

یافت مي شود، افراد قدرتمند و با اعتبار مدرسه مانند 
مدیران و معاونان مدرسه معموالً تک زبانه انگلیسي 
هس��تند در حالي  که افراد با جای��گاه پایین مانند 
آشپزها، سرایدارها و کادر خدماتي مدرسه به زبان 
اقلیت اسپانیایي صحبت مي کنند )گارسیا، 1993(.

ش��اید سیاست های آموزش��ی هیچ کشوری در 
آم��وزش دو زبانه، ب��ا مدل انتقالی به ان��دازه ایاالت 
محتده آمریکا، بحث انگیز نبوده است. سیاست هایی 
که منج��ر به تغییر زب��ان مهاج��ران، پناهندگان 
به تک زبانه انگلیس��ی می ش��ود. این نوع سیاست 
کاربرد زبان خانگی ک��ودک را تا زمانی که مهارت 
الزم در انگلیس��ی را کسب نماید، حمایت می کند. 
طبق تعریف آگوس��ت و هاکوتا )1998( فراگیران 
زبان انگلیس��ی در آمریکا بخش��ی از آموزش خود 
را از طریق زبان مادری ش��ان کس��ب می نمایند اما 
هدف گذر از زبان خانگی کودکان به زبان انگلیسی 
اس��ت. برنامه آموزش دوزبانه انتقالی در سرتاس��ر 
ایاالت متح��ده برای تدریس مهاج��ران مخصوصاً 
دانش آموزان اسپانیایی استفاده می شود، هدف این 
برنامه ادغام سریع هرچه بیشتر زبانی کودکان است. 
کالس های آموزش دوزبانه انتقالی از کالس اولی ها 
و کودکستان ها شروع و تا سال سوم ادامه می یابد، و 
اساساً این نوع برنامه ها، از نوع آموزش دوزبانه انتقالی 
خروج زودهنگام می باش��د که بعد از سه سال این 

برنامه ها، پایان می پذیرد. 
بیش��تر بومیان )سرخپوس��تان( از طریق برنامه 
دوزبانه انتقالی آموزش می بینند. برای مثال از دهه 
1960 در مناطق شمال غربی کانادا بومیان از طریق 
زبان بومی شان آموزش می بینند. یا در سال 2003 
برنامه سه ساله آموزش دوزبانه با مشارکت آموزش 
و پرورش کلمبیا و س��ازمان ورزش و جوانان شروع 
ش��د که در آن زبان ِخِمر7 به عنوان زبان تدریس و 
زبان رسمی انتخاب گردید، اما گروه های اقلیت حق 
داشتند از زبان اول شان در مدارس عمومی حداقل 
در کالس های اول یا دوم ابتدایی استفاده کنند. البته 
هنوز در استان های دورافتاده جنوب غربی کلمبیا 
روستاهایی هس��تند که کودکانشان تحت پوشش 
آموزش و پرورش نیستند.  امروزه در استرالیا 150 
ه��زار نفر بومی وجود دارد که به زبان بومی گویش 
می کنند. برای این گروه هم از مدل آموزش دو زبانه 
انتقالی اس��تفاده می ش��ود. در آمریکای التین 30 
میلیون بومی به زب��ان بومی صحبت می کنند، در 
بولیوی 62 درصد، گواتماال 41 درصد، مردم از زبان 
بومی استفاده می کنند )لوپز، 2006(. در گواتماال از 
12 میلی��ون نفر، 5 میلیون به زبان مایان8 صحبت 
می کنند که 1200 مدرسه  ابتدایی برنامه آموزشی 
دوزبانه انتقالی را در این مناطق اجرا می کنند. تقریباً 

در تمام کشورهای التین این برنامه اجرا می شود. 

برتري فرهنگ و زبان اکثریت بر اقلیت

بررسی انواع مدل های دوزبانه در دنیا و ارائه راهکار برای آموزش دوزبانه در ایران

در دوره های تاریخی 
اخیرسیاستگذاران آموزش و 
پرورش و مؤلفان کتب درسی در 
دوره ابتدایی مخصوصاً سال اول 
ابتدایی همیشه در تألیف این کتب، 
دانش آموزان دوزبانه را مد نظر 
داشته اند. به این صورت به این 
دانش آموزان مطابق با توانایی و 
ظرفیت آنها آموزش داده مي شود
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آموزش دوزبانه در کش��ورهای آفریقایی، از نوع 
انتقالی اس��ت. البت��ه تفاوت های زی��ادی در نحوه  
اجرای این برنامه در این کشورها وجود دارد به عنوان 
مثال آفریقای جنوبی از سیاست آموزشی چندزبانه 
اس��تفاده می کند. در کنیا، غنا، بولیوی انگلیس��ی 
به عنوان زبان تدریس بعد از س��ه س��ال در مدارس 
شروع می شود. در اوگاندا، زامبیا، نیجریه انگلیسی 
به عنوان زبان تدریس از سال چهارم ابتدایی شروع 
می ش��ود. در تانزانیا و سومالی انگلیسی از اول دوره 
راهنمایی ش��روع می شود. در بسیاری از کشورهای 
آفریقایی زبان انگلیسی بتدریج جایگزین زبان مادری  

می شود. 
در دهه 1990 دول��ت چین برنامه های آموزش 
دوزبانه انتقالی راکه تالش��ی بود ب��رای بهبود افت 
تحصیلی دانش آموزان اقلیت زبانی که هشت درصد 
جمعی��ت را تش��کیل می دادند اجرا ک��رد. یکی از 
جالب ترین آموزش دو زبانه انتقالی به نام پروژه فویر9 
برای مهاجران در 10 مدرسه ابتدایی هلندی زبان در 
بروکسل اجرا می ش��ود، سه مدرسه برای مهاجران 
کودکان ایتالیایی، سه مدرسه برای کودکان ترکیه، 
دو مدرسه برای کودکان مراکشی، یک مدرسه برای 
کودکان اس��پانیایی، و یک مدرس��ه برای کودکان 
آرامی10 اجرا می ش��ود. در این م��دارس کودکان 
مهاجر در اوایل کودکستان و 2 سال اول ابتدایي با 
زبان اول تدریس می شوند و بعد از آن بتدریج زبان 

هلندی جایگزین زبان مادری می شود. 
نگهداشت 

برنامه هاي دوزبانه  نگهداشت11 شامل برنامه هاي 
آموزشي براي اقلیت هاي زباني است که مي خواهند 
زبانش��ان حفظ شود در عین اینکه  مهارت در زبان 
مدرسه را هم مي خواهند توسعه بخشند. ریچاردز و 
همکاران (2002  ) برنامه دوزبانه  نگهداشت را این طور 
تعریف مي کنند» کاربرد زبان خانه  کودک وقتي که 
کودک وارد مدرسه مي شود، اما تغییر تدریجي آن 
به اس��تفاده از زبان مدرسه براي برخي از درس ها و 
زبان خانه براي تدریس درس هاي دیگر.« برنامه هاي 
نگهداشت نه تنها زبان خانگي افراد را حفظ مي کند 
بلکه هویت دوفرهنگي عمیقي در کودکان به وجود 
مي آورد. مدارس در انتخاب چگونگي ترتیب زبان ها 
صاحب اختیارند، مانند تعداد معلمان براي هر زبان. 

برنامه هاي درسي به عهده  آنان مي باشد. 
آگوست و هاکوتا12 )1997( برنامه  نگهداشت را 
چنین تعریف مي کنند: بیشتر دانش آموزان در این 
برنامه فراگیران زبان انگلیس��ي هس��تند و معموالً 
داراي زمینه  زباني یکس��اني هس��تند. آنان بیشتر 
برنامه هاي درسي مدرسه را از طریق زبان بومي شان 
ی��اد مي گیرند. برخالف برنامه ه��اي انتقالي، هدف 
این برنامه ها توسعه  مهارت انگلیسي و مهارت زبان 

تحصیل در زبان بومي شان است. 
برنامه نگهداش��ت برای افراد اس��پانیایی زبان در 
ای��االت متحده نی��ز اجرا می ش��ود. از یک میلیون 
مهاجری که هر س��ال ب��ه آمریکا وارد می ش��وند، 
نصفشان از کشورهای اسپانیولی زبان هستند. یک 
نمونه از آم��وزش موفقیت آمیز در ایاالت متحده از 
نوع نگهداشت، دبیرستان گریگار یو13 در نیویورک 
می باشد. مدرس��ه ای که مختص مهاجران تازه وارد 

اسپانیولی می باشد. 
 در یونان ب��رای تدریس مهاجران ترکیه و زبان 
مذهبی مسلمانان مدارس��ی دو زبانه در این کشور 
تشکیل گردید که در آنها ریاضی، فیزیک، شیمی، 
ق��رآن کریم، هنر و تربیت بدن��ی به ترکی و تاریخ، 
جغرافی، مطالعات منطقه ای به زبان یونانی تدریس 
می شود. نوع دیگری از برنامه نگهداشت در دانمارک 
برای اقلیت های آلمانی اجرا می ش��ود که در آن در 
2 سال اول تمام موضوعات درسی به آلمانی و زبان 

دانمارکی تدریس می شود.
پرستیژ 

در برنامه ه��اي آموزش��ي دوزبانه  پرس��تیژ 14 یا 
ب��ا اعتبار، کودکان زبان اکثری��ت از طریق دو زبان 
پرستیژ- بیشتر از طریق دو معلم که هر کدام زبان ها 
را جداگانه تدریس مي کنند- آموزش داده مي شوند. 
مجیا15 )2002( این برنامه را آموزش دو زبانه  نخبگان 
یا سرآمدان مي نامد. معموالً زبان ها به طور مشخص 
به وسیله  معلم طبق خواسته هاي دانش آموزان جدا 
مي ش��وند. در این برنامه ها اغلب زبان ها کاربردهای 
مختلفی دارند. البته در عین حال که یک زبان را به 
گنجینه  زباني کودکان اضافه مي کنند، ضمانت الزم 
را براي تفکیک زبان آموخته با هویت زبان شناختي 
قومي فراگیران را فراهم می س��ازند. بنابراین در این 
برنامه تأکید بر زباني است که کودکان یاد مي گیرند 
تا بتوانند آنان را از گروه زبان ش��ناختي خودش��ان 
متمایز س��ازند. در سراسر جهان سخنوران اکثریت 
زباني که مي خواهند کودکانش��ان دوزبانه ش��وند، 
اینگونه برنامه هاي آموزشي دوزبانه را سازمان دهي 
مي کنن��د، و اغلب فعالیت هاي آموزش��ي خارج از 
سیستم همگاني آموزش و پرورش انجام مي گیرد، و 
اساساً این مؤسسات با شهریه  والدین اداره مي شود. 

مدارس��ی که از برنامه دوزبانه پرس��تیژ استفاده 
می کنند، در سراسر جهان یافت مي شود. بسیاری 
از مدارس خصوصی از این روش استفاده می کنند. 
این برنامه همچنین در مدارس بین المللی نیز اجرا 
می شود بس��یاری از کش��ورها از جمله کشورهای 
آفریقایی، اروپایی، آسیایی از زبان انگلیسی، آلمانی، 
فرانسوی به عنوان زبان پرستیژ استفاده می کنند، به 
طوری که تعداد این مدارس در دو دهه اخیر بسیار 

افزایش یافته است.

غوطه ورسازي 
در آم��وزش دوزبان��ه  غوطه ورس��ازي16 کودکان 
اکثریت زباني منحص��راً، در زباني که مي خواهند، 
فراگیرند تدریس مي شوند، گارسیا )2009(. مانند 
آموزش دوزبانه  با اعتبار، این برنامه هم براي کودکان 
اکثریت زباني است، اما با این تفاوت که در آموزش 
دوزبانه  با اعتب��ار، زبان فرا گرفته  کودک به صورت 
انحص��اري و تنها در تدریس اس��تفاده نمي ش��ود، 
در حالي که در برنامه آموزش��ي غوطه ورس��ازي بر 
استفاده  انحصاري از زبان دوم تأکید مي شود. برنامه 
غوطه ورسازي به مانند آن است که یک دانش آموز 
از اقلیت زباني در قسمت عمیق یک استخر انداخته 
ش��ود و انتظار مي رود که شنا کردن را در کمترین 
زمان ممکن بدون کمک گرفتن از شناور یا آموزش 
ش��ناگری یاد بگیرد. زب��ان جمع )اس��تخر( زبان 
اکثریت )مثالً انگلیس��ي در آمریکا(  است نه زباني 
که ک��ودک در خانه با آن زبان تکلم مي کند )براي 
مثال اس��پانیایی(. دانش آموزان زبان اقلیت در تمام 
اوق��ات به زبان اکثری��ت درس مي خوانند و به طور 
معمول به همراه سخنوران مسلط به زبان اکثریت 
درس فرا مي گیرند. هم از معلم و هم از دانش آموزان 
انتظ��ار مي رود که تنها زبان اکثری��ت را در کالس 
درس استفاده کنند نه زبان خانه را. در این وضعیت 
دانش آموزان یا غرق خواهند شد )به زیر آب خواهند 
رفت( یا به تقال و دست و پازدن خواهند پرداخت یا 

شنا خواهند کرد. 
مث��الً در کانادا در ایالت کب��ک17 براي کودکان 
انگلیسي زبان، مدارسي وجود دارد که زبان تدریس 
آنها فرانس��وي اس��ت. فلس��فه  آموزش��ي دوزبانه  
غوطه ورسازي براین است که زبان ها در موقعیت هاي 
ارتباطي واقعي بهتر آموخته مي شوند تا در موقعیتي 
که زبان به عنوان زبان خارجي تدریس مي شود. در 
این برنامه زبان در حال فراگیري، زبان تدریس است. 
عموماً برنامه هاي آموزشي دوزبانه  غوطه ورسازي نه 
تنها از دو معلم متفاوت ب��راي تدریس هر کدام از 
زبان ها استفاده مي کنند، بلکه کودکان کالس هاي 
خود را براي زبان مورد نظر عوض مي کنند. به رغم 
غوطه ورسازي دانش آموزان در زبان هاي دیگر، زبان  
خانگي کودک هم مورد احترام و عزت قرار مي  گیرد. 
در دوره  غوطه ورس��ازي که عموماً یک س��ال طول 
مي کشد، زبان خانگي کودک به وسیله  دانش آموزان 
به صورت گس��ترده استفاده مي ش��ود )سوواین18، 
1978(. باید توجه کرد که در برنامه  آموزشي زبان 
خانگي کودکان به صورت گس��ترده در جامعه هم 
تقویت مي شود. زبان کودکان غوطه ورسازي در یک 
زبان دیگر نه تنها در خانه بلکه در رسانه هاي جمعي 
استفاده مي شود. آموزش دوزبانه  غوطه ورسازي از نوع 
دوزبانه  افزایشي است. جانسون و سوواین )1997( 
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هش��ت ویژگي براي غوطه ورس��ازي ارائه نمودند. 
1- زبان دوم، زبان تدریس اس��ت. 2- برنامه  درسي 
غوطه ورس��ازي با برنامه  اکثریت زباني موازي است. 
3- حمایت هاي آشکار از زبان خانگي انجام مي گیرد. 
4- اهداف این برنامه دوزبانگي افزایش��ي است. 5- 
در معرض زبان اضافي قرار گرفتن، بیش��تر محدود 
به کالس اس��ت. 6- دانش آموزان با س��طح مهارت 
یکساني وارد مدرسه مي شوند. 7- معلمان دوزبانه 
هس��تند. 8- فرهنگ کالس متش��کل از فرهنگ 
جامع��ه  اکثریت زبان اس��ت. در این برنامه معلم با 
زبان تدریس در کالس صحبت مي کند البته توانایي 
مکالم��ه با زبان دانش آموزان را ه��م دارد. در برنامه  
آموزش دو زبانه  غوطه ورسازي، دانش آموزان یکسال 
تمام با زبان دوم غوطه ور مي ش��وند. در س��ال دوم 
زبان خانگي کودکان اغلب در توسعه  سواد استفاده 
مي شود و در سال سوم، نصف درس ها به زبان دوم 
و بقیه به زبان خانگي تدریس مي شود. البته ممکن 
است ش��کل هاي دیگر این برنامه، در جاهاي دیگر 
دنیا ب��ه مرحله  اجرا درآید الترینگن��ون19)1998( 
نش��ان داد که در کشورهای حوزه اقیانوس آرام سه 
نوع سیاست دو زبانی  شامل سیاست دوزبانی انتقالی 
)آموزش انگلیسی بعد سه سال تحصیل(، سیاست 
نگهداری و سیاست غوطه ورسازی اعمال می شود. 
ج��دول زیر ان��واع آموزش دوزبان��ه و نمونه هایی از 

کشورهای مختلف را نشان می دهد. 
جدول )1(: انواع مدل های آموزش دوزبانه

غوطه ورسازي تجدید حیات
موفقی��ت برنامه هاي دوزبانه  غوطه ورس��ازي در 
کانادا باعث شد تا مدل جدیدي از این برنامه با نام 
غوطه ورس��ازي تجدید حیات 20 در نیوزلند شکل 
گیرد. گروه هاي اقلیت زبان شناختي قومي که سیر 
تحول زبان اجدادي ش��ان را ش��اهد بودن��د، برنامه  
جدیدي را از غوطه ورس��ازي کانادا اقتباس کردند 
تا به اهداف و نیازهاي زباني خودش��ان دست یابند. 
مانند برنامه هاي تجدید حیات غوطه ورس��ازي در 
مدارس پیش دبس��تانی مائوري21 در نیوزلند که با 
نام برنامه هاي »خانه  زبان« شروع مي شود. به خاطر 
اینکه هدف این برنامه تجدید حیات زبان اجدادي 

مائوري اس��ت لذا آن را غوطه ورسازي زباني میراث 
نیز مي نامند. 

در س��ال 1913 ن��ود درصد ک��ودکان مدارس 
مائوري مي توانس��تند ب��ه  زبان مائ��وري صحبت 
کنند، اما این درصد در س��ال 1975 به پنج درصد 
رسیده بود. این برنامه ها براي تجدید حیات مائوري 
ش��کل گرفت به طوری که در سال 1955 نزدیک 
50 درص��د از مدارس این برنامه را با حمایت مالی 
دولت اجرا مي کردند. البته اس��تفاده از این زبان در 
سطوح ابتدایی آسان تر از سطوح باال می باشد.  مي22 
)2004( نشان داد که استفاده از زبان تجدید شده 

میراثي در سطوح باال بسیار سخت است. 
تدری��س زبان  هاوایی بعد از پیوس��تن به ایاالت 
متحده در س��ال 1898 ممنوع ش��د؛ اما در س��ال 
1978 دوباره این زب��ان در ایاالت هاوایی به عنوان 
زبان رس��می انتخاب گردی��د و در مدارس عمومی 
با روش تجدید حیات غوطه ورس��ازي ش��روع شد. 
از دهه 1980 بومیان هاوایی برنامه دوزبانه تجدید 
حیات غوطه ورسازی را به علت موفقیت این برنامه 
در احیای زبان مائوری در نیوزلند شروع کردند. در 
مدارس پیش دبستانی هاوایی دانش آموزان تا سال 
پنجم به زب��ان هاوایی تحصیل می کنند، بعد ازآن 
تدریس انگلیسی به عنوان یک موضوع درسی شروع 

می شود. 
تالش ها برای احیای زبان مائوری و هاوایی23 در 
احیای زبان اجدادی شان به تمام جوامع سرخ پوست 
کش��یده ش��د. به طوری که امروزه این برنامه ها به 
صورت شبکه ای درصدد انسجام جوامع سرخ پوست 
امریکای جنوبی اس��ت. مانند ایاالت متحده آمریکا 
اقلیت های بوم��ی در کانادا هم ای��ن برنامه را اجرا 
می کنند. در نروژ، فنالند، سوئد و روسیه سخنوران 
زبان س��امیس24 برای احیای زبانشان از این برنامه 
اس��تقبال کردند که البته در بعضی از این کشورها 

زیاد موفقیت آمیز نبود. 
رشدي 

از آنجا که آموزش دوزبانه  نگهداش��ت از دیدگاه 
تک گویشي نشأت مي گیرد-دو زبانگي را به عنوان 
دو زب��ان جداگان��ه تصور مي کن��د- برنامه  دیگري 

به نام برنامه  آموزش دوزبانه رشدي25 که دو زبانگي 
را تشویق مي کند و براس��اس مدل دوزبانگي یا دو 
فرهنگي اس��ت ش��کل گرفت. این برنامه به دنبال 
براب��ری زبانهاس��ت. برنام��ه  دوزبانه  رش��دي براي 
گروههاي غیرفعال زباني اس��ت که تالش مي کنند 
زبان اقلیت خودش��ان را توسعه دهند. البته تغییر 
زبان آنها چندان جدي نیست یعني این زبان ها در 
معرض خطر نیستند تا به برنامه هاي دوزباني تجدید 
حیات نیاز داش��ته باشند. در این برنامه کودکان نه 
تنها در زبان مادري ش��ان بلک��ه در زبان غالب هم 
تسلط پیدا مي کنند. گروه هاي اقلیت زباني به اندازه 
کافي حمایت ه��اي الزم را براي تقویت زبانش��ان 
از دول��ت دریافت مي کنند . به علت ماهیت پویاي 
این برنامه بسیاري از کودکان از این برنامه استقبال 
مي کنند. براي مثال برنامه هاي ناواهو نمونه اي از این 
برنامه هاست ) بیکر، 2008(. از سال 1980 آموزش 
دو زبانه رش��دی به طور فزاینده ای جهت حفظ این 

زبان ها در سراسر اروپا اجرا می شود. 
دو سویه

این برنامه همچنین غوطه ورس��ازي دو سویه26 
نیز نامیده مي شود؛ زیرا این برنامه چهارچوب کلی 
خودش را از برنامه غوطه ورس��ازی گرفته است.  در 
این برنامه کودکان فقط ب��ه زبان A یا B صحبت 
نمي کنن��د   وممکن اس��ت از زبان ه��اي دیگر هم 
استفاده کنند. در پیچیدگي هاي روابط در قرن 21 
ازدواج ها، طالق ها و خانواده هایي که مجدداً ش��کل 
گرفتند، باعث ش��ده است که کودکان با دو زبان به 
مدرسه بروند.  بعضي ها در کشوري متولد مي شوند 
و مدت کوتاهي در کشور دیگر سکني مي گزینند و 
ممکن اس��ت بعد از مدتي به کشور خود بازگردند. 
خانواده هاي حرفه اي، مهاجر و حتي کارگران ممکن 
است زندگي سیاری داشته باشند و تمام زندگیشان را 
به این صورت سپري کنند که پیامد این مهاجرت ها 
تعامل بیش��تر گروه هاي مختلف با هم و تس��هیم 
زبان هاي متفاوت بین گروه ها مي باشد. این برنامه ها 
طراحی می ش��ود تا سطح باالی دوزبانگی را هم در 
دانش آموزان اکثریت و هم اقلیت توسعه و گسترش 
دهد. همان گونه که لیندهلم27)1999( اشاره دارد، 

جدول )1(: انواع مدل های آموزش دوزبانه

انواع و ابعاد

هدف زبان

نتیجه زبان

نتیجه فرهنگ

نمونه ها

آموزش دوزبانه انتقالي

تک زبانی

تغییر زبان

جذب فرهنگی دانش آموزان اقلیت

ایاالت متحده

سرخ پوستان)بومیان(، آمریکای التین

آفریقا، چین، پروژه فویربروکسل

آموزش دوزبانه  نگهداشت

دوزبانگی

نگهداری زبان

تأیید هویت فرهنگی گروه اقلیت

سرخ پوستان)بومیان(

اسپانیایی زبان های آمریکا

دانمارك

آموزش دو زبانه پرستیژ

دوزبانگی

گسترش زبان ) دوزبانگی افزایشی(

دو فرهنگی

مدارس خصوصی

مدارس بین المللی

آموزش دوزبانه غوطه ور سازي

دوزبانگی

گسترش زبان ) دوزبانگی افزایشی(

دو فرهنگی

کبک)کانادا(
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اهداف آموزش دوزبانه دو س��ویه را می توان در سه 
مورد ذیل بیان کرد. 

1.  مه�ارت باالی علمی در ه�ر دو زبان برای همه 
دانش آموزان

2.  فراهم نمودن فرصت های آموزشی برابر
3.  درك کامل تعامل بین فرهنگی 

کول��ر وتوم��اس28 )2002( در مطالعه درازمدت 
خودشان برای مقایسه صدها برنامه آموزش دوزبانه 
دریافتن��د ک��ه در برنامه آموزش دوزبانه دوس��ویه 
اسپانیولی ها عالوه بر رشد زبان مادریشان با اضافه 
ک��ردن زبان دیگ��ری عملکرد بهتری داش��تند تا 
دانش آموزان��ی که در برنامه آموزش دوزبانه انتقالی 
تحصیل می کردن��د. در ایاالت متحده این برنامه ها 
ک��ودکان را در گنجین��ه  زباني مختل��ف غوطه ور 
مي سازند. به این صورت که دانش آموزان50  درصد 
وقت خود را براي زبان انگلیس��ي و 50 درصد وقت 
خود براي آم��وزش زبان هاي دیگر صرف مي کنند 

)گارسیا، 2009(. 
براي اجراي این برنامه به گروه هاي زبان شناختي 
قومي نیازمند اس��ت که از آم��وزش دیدن در زبان 
یکدیگر راضي باش��ند. این برنامه براس��اس تئوري 
یادگیري زبان دوم است که تعامل گویشگران بومي 
و غیربوم��ي را الزم��ه یادگیري زب��ان دوم می داند 
)آلیس29، 2004؛ پیکا، 199430 ، به نقل از گارسیا، 
2009 (، و این تعامل در رش��د درک بین فرهنگي 

ضروري است. 
در یک مدرسه ابتدایی در ایاالت فلوریدای امریکا 
این برنامه بدین ش��کل اجرا می گردد. در نصف روز 
موضوعات درسی به زبان بومی دانش آموزان- زبان 
اس��پانیایی برای کودکان اسپانیایی زبان با معلمان 
اس��پانیایی زبان و زبان انگلیسی برای دانش آموزان 
انگلیسی زبان با معلمان آمریکایی – در نصف دیگر 
مفاهیمی که به زب��ان مادری ب��رای دانش آموزان 
ارائه ش��ده اند، این بار با زبان دوم برایش��ان تدریس 

می شوند.  
تلفیق محتوا - زبان 

تقریباً تمام برنامه هاي آموزش دوزبانه براس��اس 
یادگیري مبتني بر متن 31CLL است. در دهه هاي 

اخیر اکثر کش��ورها از برنامه هاي آموزشي دوزبانه 
به نوع��ي که یکي دو مورد از موضوعات درس��ي به 
زبان دیگر تدریس شود، حمایت مي کنند. یادگیري 
توأم��ان زبان و محت��وا، روش دیگري اس��ت که از 
پیش دبستاني شروع مي شود. کمیسیون آموزشي 
اروپا از این رویکرد به عنوان یادگیري تلفیق زبان و 

فرهنگ یاد مي کند. 
این به عنوان آموزش دوزبانه غوطه ورسازي با برنامه  
خاص براي بعضي از مدارس نیس��ت، آن مي تواند 
براي تم��ام جمعیت به کار رود، ب��ا در نظر گرفتن 
برنام��ه  زباني اتحادیه  اروپا که تمام دانش آموزان در 
آینده  نزدیک باید عالوه بر زبان مادریشان به دو زبان 
دیگر هم مسلط شوند. CLL مي تواند بر آموزشي 
پایه دار و عملي براي تمام شهروندان جهت توسعه  
چند جانبه گرایي زبان کمک کن��د. آموزش دوزبانه  
CLL انعطاف پذی��ري الزم را ب��راي درک مفه��وم 
دوزبانگي به وجود مي آورد. این برنامه زمان برابر براي 
دو زبان قائل نیست بلکه زمان براساس نیاز تعیین 
مي گردد. همچنین هدف این برنامه مهارت در اندازه  
گویشگران بومي نیس��ت. برنامه  CLL اصطالحي 
است اروپایي اما در بسیاري از کشورها اجرا مي شود 
تا ب��ا کمک تدریس یک یا دو م��ورد از موضوعات 

آموزشي، کودکان را دوزبانه کنند. 
در فرانس��ه از 2500 دبیرستانی که این برنامه را 
اجرا می کنند، 134 مدرسه مختص آموزش شغلی 
)فنی و حرفه ای( اس��ت. در ای��ن مدارس محتوای 
دروس ب��ا زبان های دوم مانند انگلیس��ی، آلمانی، 
اسپانیایی، ایتالیایی و حتی روسی، هلندی و چینی 
تدریس می شود. همچنین در استرالیا از ایتالیایی، 
آلمانی و فرانس��ه  برای تدریس محت��وای دروس 

استفاده می شود. 
در مال��زی حداقل 100 زبان وجود دارد که زبان 
مالی یا باهاس��ا32 به عنوان زبان ملی آنهاست. تمام 
مدارس آن، با این زبان تدریس می ش��دند. در سال 
1995 با توجه به اهمیت یادگیری زبان انگلیس��ی 
در اقتصاد تغییرات جدی در آموزش و پرورش شان 
به وجود آمد. آموزش زبان انگلیس��ی برای تدریس 
محتوای دروس به مدت س��ه و نیم ساعت در هفته 

در مدارس ابتدایي و دبیرس��تان شروع می شود، و 
زبان مالی به عنوان یک موضوع درسی پنج ساعت 
در ط��ول هفته در مدارس ابتدایی و چهار س��اعت 
در دوره دبیرس��تان تدری��س می ش��ود. زبان مالی 
به عنوان زبان تدریس و زبان انگلیسی به عنوان زبان 
دوم تدریس می ش��ود. البته زبان چینی و تامیل در 
بعضی ازمدارس به عنوان یک موضوع درسی تدریس 
می گردد .چنین برنامه هایی در شانگ های هم اجرا 
می ش��ود. اخیراً در چی��ن قوانینی جهت قبولی در 
امتحان ورودی دانشگاه ها وضع شده که هرکس باید 
در امتحان زبان چینی، ریاضی و انگلیسی نمره الزم 

را کسب کند )فنگ، 2007(. 
چندزبانه  

برنامه چندزبانه 33 همیش��ه حداقل با سه زبان یا 
گروه اجرا مي ش��ود. بعضي اوقات زبان هاي مختلف 
ممکن است در برنامه  آموزشي استفاده شوند و در 
زمان هاي دیگر جایگزین زبان هاي دیگر ش��وند. در 
بیشتر کش��ورهاي چندزبانه از این برنامه استقبال 
مي کنند، مانند هندوستان جایي که پیچیدگي هاي 
زبان ش��ناختي و تعدد زبان ها چنین برنامه هایي را 

اقتضا مي کند.
کشورهای مختلفی مانند فیلیپین، هنگ کنگ، 
س��نگاپور، مغرب، کشورهای آس��یای میانه از این 
مدل استفاده می کنند. برای مثال در فلیپین زبان 
فیلیپینی به عنوان زبان ملی و هش��ت زبان اصلی 
دیگر در مدارس ابتدایي تدریس می ش��وند. بدین 
شکل که از زبان محلی در مدارس استفاده می شود، 
ام��ا زبان فلیپینی برای تدریس اکثر درس ها مانند 
علوم اجتماعی، موسیقی، هنر، تربیت بدنی و اقتصاد 
و زبان انگلیس��ی برای تدری��س درس هایی مانند 
ریاضی، علوم، تکنولوژی به کار می رود. در هند زبان 
هندی به عنوان زبان ملی و انگلیسی به عنوان زبان 
رس��می و زبان ارتباط بین ایالت های هندی زبان و 
غیرهندی زبان کاربرد دارد. مدل آموزشی چندزبانه 
در 195 مدرسه با استفاده از ده زبان اجرا می شود. 
موهانتی، )2006(  سیستم آموزش دوزبانه در هند 

را این طور توصیف می کند:
فرمول سه زبانه در آموزش و پرورش هند کاربرد 

جدول )2(: انواع مدل های آموزش دوزبانه 
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دارد، بدین صورت که زبان های محلی برای تدریس 
به م��دت 2 الی 5 س��ال- تدریس زب��ان هندی در 
مناطق غیرهندی زب��ان و زبان های دیگر هندی در 
مناطق هندی به عنوان زبان دوم به مدت 3 سال - 
انگلیسی به عنوان موضوع درسی از سال سوم ابتدایی 
به بعد تدریس می شود. البته االن بیشتر موضوعات 

درسی به انگلیسی تدریس می شود. 
در سنگاپور به عنوان یک کشور چندزبانه، انگلیسی 
به عنوان زبان تدریس در مدارس کاربرد دارد. در این 
کش��ور تمام دانش آموزان در انگلیسی و در یکی از 
زبان های رسمی مانند مالی، ماندارین و تامیل دوزبانه 
هستند. بیشتر کشورهای عربی چندزبانه یا حداقل 
چندگویشی هستند. هر دانش آموز در این کشورها 
حداقل با سه گونه زبان عربی؛ عربی کالسیک برای 
خواندن قرآن، عربی استاندارد مدرن و عربی محلی 
آش��نا می ش��ود. جدول زیر انواع آموزش دوزبانه و 
نمونه هایی از کشور های مختلف را نشان می دهد.   

جدول )2(: انواع مدل های آموزش دوزبانه 
آموزش دوزبانگی در ایران

کش��ور ایران، کشوری پهناور و به لحاظ تنوعات 
فرهنگی و زبانی بسیار غنی است. زبان های محلی 
ایران مانند زبان ترکی، کردی، بلوچی، عربی و غیره 
هر یک بخشی از فرهنگ و هویت قومی را تشکیل 
می دهن��د وجود مجموعه اي گرانبها از فرهنگ ها و 
زبان های متعدد در ایران بسیار ارزشمند است، که 
حفظ و نگهداری ای��ن ارزش های فرهنگی و زبانی 
ضروری اس��ت که یک��ی از آنها پدی��ده دوزبانگی 
است. همگی این زبان ها ریشه در فرهنگ و تمدن 
کهنی دارند که یادگار پیش��ینیان ای��ن مرز و بوم 
اس��ت. این زبان ها عالوه ب��ر ارزش های اجتماعی و 
فرهنگی شان، به س��بب رابطه تاریخی شان با زبان 
فارسی و برخورداری از گنجینه ارزشمندی از واژگان 
اصیل می توانند کمک شایانی به مطالعات تاریخی 
و ریشه ش��ناختی زبان فارس��ی نمایند )بشیرنژاد، 
1386 (. از لح��اظ تاریخی در ای��ران از دو یا چند 
زبان استفاده می شد. پیش از اسالم زبان یونانی زبان 
اداری و تج��اری انتخاب ش��د، اما بجز دولتمندان، 
مردم زبان ملی خ��ود را حفظ کردند و همان را به 
کار بردند. بعد از اس��الم ایرانیان برای خواندن قرآن 
زبان عربی را درکنار زبان پهلوی فرا می گرفتند، که 
ترجمه کتب پهلوی به عربی گواه بر این ادعاس��ت 
)صدی��ق، 1351(. در دوران دارالفن��ون تدری��س 
رشته های مختلفی مانند مهندسی، پزشکی از طریق 
زبان فرانس��ه انجام می شد و بعدها زبان انگلیسی و 
روسی نیز وارد برنامه ها گردید )صفوی، 1383(. در 
ایران اگرچه استفاده از زبان های محلی و قومی در 
مطبوعات و رسانه های گروهی رایج است، به صورت 
رسمی تعلیم و تربیت دوزبانه و استفاده متناوب از 

دو ی��ا چند زبان )زندی، 1381( در مدارس به اجرا 
درنیامده اس��ت. با وجود این در دوره های تاریخی 
اخیرسیاستگذاران آموزش و پرورش و مؤلفان کتب 
درسی در دوره ابتدایی مخصوصاً سال اول ابتدایی 
همیش��ه در تألیف این کتب دغدغ��ه دانش آموزان 
دوزبانه را مد نظر داش��ته اند. بنابراین می توان گفت 
در طول سالیان گذشته برنامه اعمال شده در ایران 
غوطه ورسازی ساختارمند34 بوده است. به این معنا که 
زبان بومی دانش آموزان مانند ترکی، کردی، بلوچی و 
عربی در کالس ها تدریس نمی شود  اما آموزش زبان 
فارس��ی برای این دانش آموزان با توانایی و ظرفیت 
آنها منطبق مي گ��ردد. مدیر خامن��ه )2007( دو 
زبانگی ایران را از نوع اریب یا مایل توصیف می کند. 
در این حالت، یکی از دوزبانی که فرد دوزبانه می داند 
جزو زبان های رسمی نبوده و در دیگرمحیط ها مثل 
خانواده، کوچه و بازار و گروه همساالن بسیار وسیع 
وگسترده اس��ت، در محیط های رسمی آموزشی و 

اداری کاربرد ندارد. 
ب��ا توجه به یافته های این تحقی��ق برای اجرای 
تعلیم وتربیت دوزبانه در ایران نیازمند تولید مباحث 
نظری و تئوریک هستیم، تا از مدل های مناسب پس 
از هنجاریابی آنها با توجه به ش��رایط جامعه ایران 
سیاست های مناس��ب دوزبانی اتخاذ گردد. امروزه 
با توجه به اهمیت زبان انگلیس��ی بیش��تر والدین 
ترجیح مي دهند که کودکانش��ان ای��ن زبان را یاد 
بگیرند. در حال حاضر برای اکثر خانواده های ایرانی 
زبان انگلیسی ابزاری اقتصادی و راهی برای ارتباط 
با دنیای بیرون اس��ت. بنا برای��ن وظیفه آموزش و 
پرورش بس سنگین است. از طرفی باید ضمن حفظ 
زبان های بومی و زبان فارسی به عنوان زبان رسمی 
کشور برنامه های مناسبی در مواجه شدن با زبان های 

بین المللی فراهم سازد. 
نتیجه گیری

در این تحقیق، ان��واع مدل های تعلیم و تربیت 
دوزبانه در کش��ورهای مختلف مورد بررس��ی قرار 
گرفت. نتایج حاکی از آن است که کشورها براساس 
موقعیت، ش��رایط و توانایی های خ��ود برنامه های 
مختلف را در سراس��ر دنیا اجرا می کنند. یافته های 
این پژوهش در زمینه سیاس��ت های برنامه تعلیم 
و تربی��ت دوزبان��ه در کش��ورهای مختلف نش��ان 
می ده��د که بعض��ی از این مدل ه��ا موفق ترند. در 
این تقس��یم بندی تدریس دوزبانه در ایران در مدل 
غوطه ورسازی ساختاری جای می گیرد. کشور ایران، 
کش��وری پهناور و به لحاظ تنوعات قومی، نژادی، 
فرهنگی و زبانی بسیار غنی است. زبان های محلی 
ایران مانند زبان ترکی، کردی، بلوچی، عربی و غیره 
هر یک بخشی از فرهنگ و هویت قومی را تشکیل 
می دهند. در ایران اگرچه به صورت رسمی تعلیم و 

تربیت دوزبانه به اجرا در نیامده است، در دوره های 
تاریخی اخیرسیاس��تگذاران آم��وزش و پرورش و 
مؤلفان کتب درسی در دوره ابتدایی مخصوصاً سال 
اول ابتدایی همیشه در تألیف این کتب، دانش آموزان 
دوزبانه را مد نظر داش��ته اند. بنابراین می توان گفت 
در طول سالیان گذشته برنامه اعمال شده در ایران 
غوطه ورسازی ساختارمند بوده است. به این معنا که 
زبان بومی دانش آموزان مانند ترکی، کردی، بلوچی و 
عربی در کالس ها تدریس نمی شود  اما زبان فارسی 
به این دانش آموزان مطابق با توانایی و ظرفیت آنها 
آموزش داده مي شود، تا کودکان مسیر طبیعی خود 

را در یادگیري طی نمایند.
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سولماز مدرس
کارشناس ارشد 

زبان شناسی همگانی

در س��ال هاي اخیر، شاهد تالش هاي بسیار مهم و 
ارزنده در حیطه آموزش و پرورش هستیم، و برگزاري 
نشست ها و سمینار هایي با موضوع حاضر، گواه آن است. 
در این سال ها، تحقیقاتي چند در جهت اثبات عوارض 
سیاست هاي آموزشي نادرست و ناعادالنه رژیم سابق 
انجام یافته، که حاک��ي از بي عدالتي در حق کودکان 

دوزبانه این مرز و بوم است.
در ای��ن جهت، ب��راي پرهیز از اطال��ه کالم، صرفاً 
اشاره اي هرچند مختصر به چند کار پژوهشي مستدل 

مي گردد. 
دکتر پاپلي یزدي، استاد دانشگاه فردوسي مشهد، 
با ارائه آم��اري مأخوذ از آموزش و پرورش خراس��ان، 
مربوط به درصد قبولي دانش آموزان خراسان شمالي که 
آمیخته اي از اقوام مختلف با زبان هاي مادري متفاوت 
همچون فارس��ي، ترکي، کردي و لري هستند، نشان 
مي دهد که باالترین افت تحصیلي و مردودي ها مربوط 
به مناطقي است که بیشترین درصد زبان هاي مختلف 
را دارن��د. به عنوان مثال، در بخش کالت نادري بیش 
از 51 از دانش آموزان مقطع ابتدایي در سال تحصیلي  
66-65 مردود مي شوند. در صورتي که در همان سال 
و در هم��ان مقط��ع، مناطقي که بی��ش از 99 درصد 
دانش آموزان آن فارسي زبان هستند، همچون مناطق 
کاشمر، گناباد و بشرویه، به ترتیب با بیش از، 84، 85 
و 93 درصد قبول��ي، کمترین میزان افت تحصیلي را 

دارند..1
در سمینار بررسي ابعاد دوزبانگي که در سال 1371 
از سوي دبیرخانه ش��وراي تحقیقات وزارت آموزش و 
پرورش برگزار ش��د، در گزارش��ي از استان آذربایجان 
شرقي، طبق آمار مربوط به تعدادي از مدارس استان، 
مردودي بیش از 50 درصد از دانش آموزان کالس هاي 
اول و دوم ابتدایي در س��ال تحصیلي 70-69، مطرح 

عامل زباني 
و میزان افت تحصیلي 
دانش آموزان دوزبانه
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آزمون هاي علوم و ریاضي، عالوه بر آن، داش��تن مهارت 
علمي نیز الزم اس��ت. با توجه ب��ه این مهارت ها، نگاهي 
اجمال��ي مي اندازیم به نتایج آزمون ها - با این توضیح که 
در تمامي  آزمون ها مطابقت صد در صد موارد امتحاني با 
آموخته هاي کالسي دانش آموزان کامالً رعایت شده بود. 
نکته اي که در این جا الزم به تصریح مي دانم، این است که 
عدم وجود مهارت زباني در آذربایجاني ها بیشتر مربوط به 
مناطق روستایي است، و عامل یاد شده در مناطق شهري، 

به دلیل ارتباطات موجود کمرنگ تر مي شود.   
الف- آزمون امال: 

مهارت ه��اي زباني الزم آن، عبارت اند از توانایي گوش 
دادن و نوشتن، که خود از چند عامل ناشي مي گردند:

1- تش��خیص صحیح صداهاي زبان فارس��ي، و نگارش 
صحیح این آواها. 

 2- درک معاني واژگان زبان فارس��ي، و نگارش صحیح 
این واژگان.

تفاوت عمده اي که در آزم��ون امال بین دانش آموزان 
این دو اس��تان وجود دارد، این اس��ت که »سوادآموز« یا 
دانش آموزي که زبان مادریش فارسي است ) صرفاً جهت 
کسب مهارت هاي ثانویه، یعني خواندن و نوشتن، آموزش 
مي بیند.( و از هم��ان اوان کودکي مهارت هاي اولیه این 
زبان، یعني گوش دادن و صحبت کردن را فراگرفته است 
و با صداها و واژه هاي زبان فارس��ي آشنایي کامل دارد. او 
با ش��نیدن قسمتي از واژه دیکته ش��ده، غالباً کل واژه را 
تشخیص مي دهد. مثالً با شنیدن واژه ناتمام »پََرن�...«، واژه 
»پرنده« را پیش بیني مي کند و چون معني آن را مي داند، 
در به یاد داش��تن آن، که پیش نیاز نوشتن است، نیازمند 
تالش و مهارت خاصي نیس��ت. در مقاب��ل، »زبان آموز« 
و در مورد خ��اص این تحقیق، دانش آموز تُرک زبان فاقد 
مهارت هاي اولیه و ثانویه زباني است که بتازگي در مدرسه 
مي آموزد. در نتیجه، به دلیل بیگانگي یا تسلط اندک بر 
واژه هاي دیکته ش��ده و صداهاي آن ها، دچار مش��کالت 
جدي مي گردد. کار نوشتن امال براي وي عمالً مجموعه 
حداقل دو فعالیت جدید و مستقل است: یکي تالش براي 
گوش دادن به متن دیکته ش��ده و تش��خیص کلمات و 
صداهاي آنها، و دیگري تالش براي درست نوشتن کلماتي 
ک��ه در اکثر موارد عمالً معني آنها را نمي داند. مضافاً این 
که به دلیل ندانس��تن معني واژه هایي که مي شنود، کار 
به حافظه س��پردن آنها که الزمه و پیش نیاز کار نوشتن 
است، خود به صورت فعالیت سوم متجلي مي شود و عامل 

اختالل در امر نوشتن امال مي گردد.   
براي انجام این آزمون از دو متن اس��تفاده ش��د؛ یکي 
دقیقاً از جمالت کتاب فارسي پایه اول ابتدایي، و دیگري 
متن��ي بود از مجله »رش��د نو آم��وز«. در آزم��ون امال، 
اشتباهات امالیي خاص دانش آموزان آذربایجاني مالحظه 
ش��د، که در اثر تداخل دو زبان ترکي و فارس��ي رخ داده 

بودند. الزم به ذکر است که در استان تهران، فقط به چهار 
دیکته نامفهوم، ولي در اس��تان آذربایجان شرقي به 22 

مورد برخوردیم.4
از 135 دانش آموز استان تهران، 4/7 نمره صفر، و 20 

نمره زیر10 گرفتند.    
در صورت��ي که از 120 دانش آموز اس��تان آذربایجان 

شرقي، 45 صفر، و 8/65 نمره زیر 10 گرفتند.
ب - آزمون شفاهي علوم تجربي: 

صحت پاس��خ ها در این آزمون، منوط است به داشتن 
مهارت علمي و زباني. مهارت زباني ضروري در این آزمون، 
عبارت است از  مهارت هاي اولیه، یعني توانایي گوش دادن 

و صحبت کردن، که آن نیز بر سه اساس است:
1- توانایي درک جمالت و منظور سؤال کننده، شامل 
تشخیص آوا ها، واژگان، و درک معاني و ارتباط بین آنها.  

2- آشنایي با خزانه لغات زبان مورد نظر.
3- آشنایي با نحو آن زبان.  

درس علوم کالس اول ابتدایي داراي دو جنبه اس��ت: 
جنبه توصیفي - عیني، و جنبه تجربي. 

پس از انتخ��اب درس »روز برفي« از صفحه 2 کتاب 
علوم کالس اول، س��ؤاالت بر اس��اس جنبه هاي فوق و با 
کمک کتاب جنبي »بپرس تا بگویم« تنظیم شدند. براي 
پاس��خ گویي به آن دسته از س��ؤاالت که جنبه توصیفي 
داش��تند، داش��تن مهارت زباني کفایت مي کرد؛ و براي 
پاسخ گویي به س��ؤاالتي که جنبه علمي داشتند، داشتن 
مهارت علمي  و زباني توأماً ضروري بود. مالحظه مي شود 
که براي پاسخ گویي صحیح در این آزمون، مهارت زباني 

نقش عمده اي دارد.  
الزم به ذکر اس��ت که در جواب بس��یاري از سؤاالت، 
ک��ودکان آذربایجاني، یا به ترکي مي گفتند: »نمي دانم«، 
یا جواب ها را به جاي زبان فارس��ي، به زبان مادري خود 
مي دادند. در آزمون علوم، از 135 دانش آموز استان تهران، 
هی��چ یک نمره زیر 10 نگرفتن��د؛ و 85 آنان نمره باالي 
15 گرفتن��د.  در صورت��ي که از120 دانش آموز اس��تان 
آذربایجان شرقي، 8/55 نمره زیر 10، و 6/26 نمره باالي 

15 گرفتند. 
علوم تنها درس��ي بود که مي شد بر اساس هر دو زبان 
فارسي و ترکي آن را ارزیابي نمود؛ پس یک بار دیگر، دقیقاً 
همان آزم��ون را کالً به زبان ترکي انجام داده، آمار زیر را 

استنتاج نمودم:   
این ب��ار، از همین 120 دانش آموز اس��تان آذربایجان 
شرقي، 3/3 نمره زیر 10 ، و 6/71 نمره باالي 15 گرفتند. 
در مورد  اول، یعني آزمون به زبان فارسي، میانگین نمرات 
عل��وم کل آزمودني هاي آذربایجاني عبارت بود از 8/8 )از 
20(. در م��ورد دوم، یعني آزمون به زبان ترکي، میانگین 
نمرات علوم همین آزمودني ها عبارت بود از3/16 )از 20(.    
این آمار و ارقام نیز قابل توجه آن تعداد از افرادي است که 

مي گردد.2
همچنین پایان نامة دانشگاهي اینجانب، پژوهشي است 
که در سال تحصیلي 71-70 ، پس از تعطیالت نوروزي، 
بر روي تعدادي از دانش آموزان پایه اول ابتدایي در برخي 
از مدارس شهرهاي تبریز و تهران و چند روستاي اطراف 
آنها انجام ش��د.3 با در نظر داشتن دروس خوانده شده تا 
آن مقطع زماني، آزمون هایي در کلیه دروس امتحاني این 
پایه، به اضافه آزم��ون درک مطلب برگزار گردید. نتایج 
آماري منتج از ای��ن آزمون ها، با اختالف فاحش، حاکي 
از آن ب��ود ک��ه دانش آموزان این دو اس��تان ترک زبان و 
فارسي زبان، به طور مساوي از کتاب هاي درسي موجود 
بهره مند نمي گردن��د. این امر، به طوري که مس��ؤولین 
م��دارس روس��تا هاي آذربایجان نیز اذعان مي داش��تند، 
موجب مي ش��د عده کثیري از دانش آموزان این مناطق، 
موفق به تکمیل تحصیالت دوره دبس��تاني خود نشوند. 
از نتایج این آزمون ها بخصوص در روستاهاي آذربایجان 
مي توان نتیجه گرفت که حت��ي آن عده از دانش آموزان 
نیز که به کالس دوم راه مي یافتند، در حقیقت استحقاق 
آن را نداش��تند و نمرات ثلث اول و دوم آنها به هیچ وجه 
با معلومات کالسي ارزیابي شده آنان مطابقت نداشت. البته 
خود مسؤولین مدارس نیز اظهار مي داشتند که جلوگیري 
از افزایش مردودي ها، در نحوه نمره دهي به دانش آموزان 
بي تأثیر نبوده اس��ت. در صورتي که در استان تهران، چه 
در شهر و چه در روستا ها، میانگین ها با یکدیگر همخواني 

قابل قبولي داشتند. 
در تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس عامل شهرنشیني و 
روستانشیني نیز مشخص گشت که در استان آذربایجان 
ش��رقي، این عوامل در پیش��رفت تحصیلي دانش آموزان 
کالس اول ابتدایي، فاکتور تعیین کننده مي باش��ند، در 
صورتي که در پیش��رفت تحصیل��ي دانش آموزان کالس 
اول ابتدایي استان تهران، نقش کمتري دارند. همچنین 
در تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس عامل زبان مادري، با 
توجه به این که هم براي دانش آموزان فارس��ي زبان و هم 
براي دانش آموزان ترک زبان در این دو استان، کلیه دروس 
به زبان فارسي تدریس مي شود، به وجود رابطه معناداري 
بین عامل زبان مادري و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان 

پي مي بریم.
دو عامل در پاسخ گویي صحیح به آزمون ها مؤثر است:

1- مهارت زباني، که چهار حوزه را در بر مي گیرد:
الف- مهارت هاي اولیه )شنیداري(، که شامل دو توانایي 

گوش دادن و صحبت کردن است.
ب- مهارت هاي ثانویه )دیداري(، که شامل توانایي هاي 

خواندن و نوشتن است.   
2- مهارت علمي

در پاسخ گویي صحیح به آزمون هاي امال، درک مطلب، 
و روخوان��ي، داش��تن مهارت زباني، و در پاس��خ گویي به 

مقاله



اسفند ماه 1388. شماره 119

34

میزان مردودي هاي هفت رقمي  کشور را ناشي از هر علتي 
به غیر از علت زباني مي دانند.

پ- آزمون کتبي ریاضي )با طرح توضیحات 
شفاهي(:

چنانکه گفته ش��د، حل صحی��ح تمرینات ریاضي به 
داش��تن دو مهارت زباني و علمي نیاز دارد. حیطه مهارت 
زبان��ي آن، عب��ارت اس��ت از توانایي هاي گ��وش دادن و 

خواندن،که بر پایه موارد زیر است:
1- درک معاني واژگان و منظور سؤال کننده.

2- درک ارتباط بین واژگان یا همان نحو.
در پاسخ گویي صحیح در این درس، تأثیر مهارت زباني 
به مراتب کمتر از سایر آزمون ها و دروس است. به همین 
دلیل است که میانگین نمرات ریاضي کل آزمودني هاي 
استان آذربایجان شرقي، از میانگین نمرات سایر آزمون هاي 
آن استان بیشتر بود. این امر صریحاً گویاي آن است که 
مشکل واقعي این دانش آموزان نه در میزان ضریب هوشي 
آنها، بلکه ریشه در مهارت هاي زباني مورد تدریس دارد.    
فق��ط  ته��ران  اس��تان  در  ریاض��ي،  آزم��ون  در   
48/1دانش آم��وزان نمره زیر 10، و 6/89 آنان نمره باالي 

15 گرفتند. 
در صورتي که در اس��تان آذربایجان ش��رقي، 8/15 از 
دانش آموزان مورد آزمون، نمره زیر 10، و 8/55 آنان، نمره 

باالي 15 گرفتند.
ت- آزمون درک مطلب: 

موفقیت در این آزمون بستگي به داشتن مهارت زباني 
دارد، که آن نیز در سایه دو توانایي تحقق مي یابد:

1-توانایي خواندن و درک جمالت، که ش��امل درک 
معاني واژگان و درک ارتباط بین واژگان )نحو( است.

2- توانایي صحبت کردن، که شامل آشنایي با گنجینه 
لغات زبان مورد نظر و آشنایي با نحو آن است.    

این تنها آزموني بود که جزو دروس رسمي دانش آموزان 
پای��ه اول ابتدایي نبوده و جهت پي بردن به میزان درک 
دانش آموز از متون فارس��ي برگزار ش��ده است. قبل از 
س��ؤال، از ایشان خواسته شد تا هر دو متن را، که یکي 
دقیقاً از کتاب درس��ي اول ابتدایي و دیگري از »بخوان، 
بگو، بنویس«، کتاب جنبي فارس��ي کالس اول ابتدایي 
بود، 10 مرتبه براي خود بخوانند و خوب درک نمایند. 
نتایج اسفناک این آزمون نیز، با توجه به این که تقریباً 
در روزهاي واپسین سال تحصیلي بودند، صریحاً نشانگر 
عدم کسب مهارت هاي شنیداري و گفتاري  آنان در زبان 
فارسي بود. در مورد دانش آموزان آذربایجاني، عدم کسب 
امتیاز در پاسخگویي به س��ؤاالت درک مطلب، مربوط 
به نمونه هایي که عمق فاجعه را نشان مي دهند. به عنوان 
مثال، یکي از آنان در جواب هر 12 سؤل، فقط یک فعل 
سوم شخص مفرد مي گوید، مانند »مي شود«، »مي کند« 
و ... یک��ي دیگ��ر، در پاس��خ به یکي از س��ؤاالت ، فقط 

مي  گوی��د: »وقتي که« و آن را همچون جمله اي خبري 
ادا مي کند. دانش آموزي در جواب پنج س��ؤال مي گوید: 
»جنگل«. دیگري جواب هایي مي دهد مانند »خورشید«، 
»سگ«، »پول«، »ش��یرین« و باز هم »پول«. آن دیگر 
در جواب تمام س��ؤاالت، پاسخ مي دهد: »بیدار«، »دو«، 
»سه«،... و از این قبیل، که یا دقیقاً عباراتي از متن اصلي 
هستند، که در ذهن او مانده اند، یا عباراتي که از قبل، از 
زبان فارسي آموخته است و تلقي او از زبان فارسي، به آن 
تکواژه ها محدود مي شود. عده اي از دانش آموزان به جاي 
پاس��خ هاي تکواژه اي، پاسخ هاي یک جمله اي مي دهند. 
به عنوان نمونه، دانش آموزي در پاسخ به کلیه سؤاالت، 
جواب مي دهد: »امین و اکرم با پدر بزرگ شدند« دیگري 
در جواب دقیقاً هفت سؤال، جمله اي نامفهوم ادا مي کند 
که براي فهم آن بناچ��ار از آموزگارش کمک مي گیرم: 
»چون امتدادش بر روي خط زمینه نیس��ت«؛ جمله اي 
که براي آموزش نگارش از سوي آموزگارش مدام تکرار 
شده است. یا به زبان ترکي جواب مي دهند. مثالً یکي از 
آنان در پاس��خ »فیروز چه کاره است؟« مي گوید: »توپ 
اوینار« یعن��ي »توپ بازي مي کند« دانش آموز دیگري 
در پاس��خ به س��ؤال »فیروز به جنگل رفت که چه کار 
کند؟« به زبان ترک��ي مي گوید: »فیروز دیروز به حمام 
رف��ت« و س��پس در حالي که از س��ؤاالت من به تنگ 
آمده اس��ت، با لحني محکم و آمرانه مي گوید: »فارسي 
ِدَمه! باش��ارمارام!« که معناي، آن چنین است: »فارسي 
نگو! هرگز یاد نمي گیرم!« او نمي گوید »باشارمیرام« به 
معناي »نمي دانم«، بلکه نفي ابد این فعل را به کار مي برد. 
حتي یادآوري آن پاسخ ها با چهره هاي معصوم آنان که 
فقط مي خواس��تند آنچه را که تا آن روز از زبان فارسي 
آموخته اند بیان کنند، چه مربوط به س��ؤال مي ش��د یا 
نمي شد، هر انسان متعهدي را به تفکر وامي دارد. و به این 
ترتیب بود که در مقایس��ه آزمون درک مطلب کودکان 
ترک زبان با کودکان فارسي زبان، نتایج زیر به دست آمد: 
در استان تهران، 7/3دانش آموزان نمره زیر 10 ، و 18/65 
درصد ایش��ان، باالي 15 گرفته ان��د.  در صورتي که در 
استان آذربایجان شرقي، 3/56دانش آموزان نمره زیر 10، 

و 12/15ایشان، باالي 15 گرفته اند.
ث- آزمون روخواني: 

روخواني نیز از آن دسته از آزمون هاست که فقط نیاز به 
مهارت زباني دارد، و عبارت است از:

- توانایي خواندن، ش��امل شناختن صدا هاي حروف 
زبان مورد نظر.  روخواني آخرین آزمون بود، و در آن نیز 
دقیقاً از همان متون مورد استفاده در آزمون درک مطلب 
اس��تفاده گردید. جهت ارزیابي دقیق، ص��داي هر 255 
دانش آموز ب��ر روي نوار ضبط گردید. دانش آموزان متن 
اول را که از کتاب درسي ش��ان استخراج شده بود، بسیار 
بهتر از متن دوم خواندند. در مدارس آذربایجان به تعدادي 

از دانش آموزان برخوردم که روخواني را تمام مي کردند، 
درحالي که هنوز انگشتشان در زیر سطور میاني متن 
بود. این امر نشان مي داد که آنان این متن را که از کتاب 

فارسي اول ابتدایي بود، کامالً حفظ بودند. 
در این آزمون نتایج زیر حاصل شد:

در استان تهران، 74/0 دانش آموزان  نمره زیر 10، و 
3/90 آنان باالي 15 گرفتند.

در استان آذربایجان شرقي، 5/20 دانش آموزان  نمره 
زیر 10، و 7/51 آنان باالي 15 گرفتند.

با توجه به وسعت مشکالت موجود و آثار و عواقب 
منف��ي آن در س��طوح فردي و اجتماعي »بر اس��اس 
تحقیقات صورت گرفته، جامعه اي که بچه هاي مردودي 
زیادي داشته باشد، جرم آفرین خواهد بود«5، ضرورت 
دس��تیابي به راهکارهاي عملي بی��ش از پیش مطرح 
است، که امید است برگزاري سمینار حاضر فتح بابي در 
این زمینه باشد. براي این منظور پیشنهاد مي گردد با 
تشکیل گروه هاي کاري متشکل از تخصص هاي مختلف 
شامل زبان و ادبیات فارسي، زبان ها و لهجه هاي محلي، 
فرهنگ هاي ملي و قومي، زبان شناسي، جامعه شناسي، 
و روان شناس��ي، و بر اس��اس شرایط معیشتي مناطق 
مختلف، و همچنین بر اس��اس زبان ه��اي مادري و یا 
مشترکات آنها با زبان فارسي، اقدام به تهیه متن هاي 
نمونه امال و درک مطلب براي هریک از مناطق مختلف 
دوزبانه کشور گردد، به طوري که با شناسایي و منظور 
نم��ودن خصوصیات زباني و بوی��ژه خصوصیات آوایي 
زبان ها و لهجه هاي محلي، از مشکالت ناشي از تداخل 
آنها با زبان فارس��ي و افت تحصیلي دانش آموزان این 

مناطق پیشگیري گردد.
کتابنامه:
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روستاهاي شمال خراس��ان«، مشهد، معاونت فرهنگي آستان 
قدس رضوي، فصلنامه تحقیقات جغرافیایي، شماره 10. 1367.

2 .گزارش اس��تان آذربایجان ش��رقي. مجموعه مقاالت سمینار 
بررسي ابعاد دوزبانگي، تهران، دبیرخانه شوراي تحقیقات وزارت 

آموزش و پرورش، 1371.
3 .مدرس، س��ولماز. »بررسي مسائل آموزشي کودکان دوزبانه 
آذربایجان ش��رقي«. به راهنمایي دکتر علي اش��رف صادقي، 

دانشگاه تهران، رساله کارشناسي ارشد، 1371-1372.
4 .مدرس، سولماز. »مشکالت خاص دانش آموزان دوزبانه ایراني، 
و ضرورت بازنگري در سیستم آموزش زبان فارسي در مدارس 
کشور«.تبریز. مجموعه مقاالت فرهنگ و ادب. سازمان آموزش 
و پرورش استان آذربایجان شرقي. معاونت پژوهش، برنامه ریزي 

و منابع انساني. 1382.
5 .غالمي، فرزانه.»بررسي علل افزایش آمار مردودي دانش آموزان؛ 

آمار مردودي ها هفت رقمي شد.«  17 مرداد 1384.
www.qudsdaily.com
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دو زبانگي از منظر قرآن
دکتر رضا یوسفي سعید آبادي

استادیار و مدیر گروه تحصیالت تكمیلي علوم 
تربیتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري

دکتر سید احمد میریان 
دکتراي علوم قرآني، استادیار و عضو هیأت علمي 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري

چکیده
»ومن آیاته خلق السموات واالرض واختالف السنتکم و

الوانکم ان في ذلک آلیات للعالمین «  )روم/22(
یعنی: و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین و 
اختالف زبان های شما و رنگ های شماست. قطعاً در 
این )امر( برای دانشوران نشانه هایی است. گوناگونی 
انس��ان ها از نظر رنگ، نژاد، ملیت و زبان، تفاوتی در 
انسانیت انسان پدید نمی آورد. بسیاری از اختالف ها 
و جنگ ها ناشی از این امر است که گروهی خود را از 
نظر نژاد و ملیت، برتر از دیگران می دانند. همین امر 
باعث بروز جنگ جهانی دوم، از سوی نازي های آلمان 
گردید. آنان خواهان برتری و تسلط بر سایر نژادها و 
ملل بودند. طبیعی است در چنین حالتی، جایی برای 
گفت وگو و شناخت  حقایق باقی نمی ماند، در حالی 
که قرآن کریم گوناگونی انسان ها از نظر نژاد، ملیت و... 
را وسیله ای برای شناخت  یکدیگر می داند. بنابراین، 
شناخت ملت ها جز از راه گفت وگو و تبادل نظر و در 
سطح باالتر، گفتمان امکان ندارد. آیات دیگر قرآن که 
بر سیر و حضور در بین سایر اقوام و ملل تأکید دارد 
نیز ناظر بر همین تعریف و شناخت است. دستورات 
اسالمی مبتنی بر أخذ حکمت و دانش، حتی از زبان 
بیگانگان جز از طریق ایجاد رابطه و برقراری ارتباط و 
مفاهمه، امکان پذیر نیست؛ لذا زبان یکی از مهم ترین 

ابزارهای ارتباطی میان ما و جهان پیرامون مان است 
که برای برداشتی اصولی و درست از مناسباتمان به 
آن نیازمندیم. چنین ارتباطی، خود می تواند یکی از 
مهم ترین کارکردهای زبان قلمداد شود. ما به وسیله 
زبانمان اس��ت که می توانیم فرهنگمان را به جهان 

عرضه کنیم و حتی از آن دفاع نماییم.
زبان وسیله بیان تفکر است و غالباً براي انتقال فکر 
کسي به دیگري به کار مي رود. این انتقال ممکن است 
به وسیله گفتن، نوشتن، اشاره یا لمس انجام شود. 
پس هر چه وسیله انتقال فکر، یعني زبان، از طرفي 
ساده و از طرف دیگر دقیق تر باشد، عمل انتقال فکر 
دقیق تر و راحت تر صورت خواهد گرفت. در این مقاله 
تالش بر این است که به مسأله چندزبانگي در قرآن 
کریم به ویژه ارتباط زبان عربي و فارس��ي و ضرورت 

یادگیري زبان عربي پرداخته شود.
مقدمه

گفتار و س��خن گفتن یکي از راه هایي اس��ت که 
بشر توس��ط آن مي تواند مقاصد خود را به دیگران 
تفهیم و خواسته هاي خود را به واسطه آن اعالم کند. 
از زماني که بش��ر خود را شناخت و راجع به اطراف 
خود آگاهي هایي پیدا نمود و براي کشف مجهوالت 
خود کوش��ید تا پا را ازمحیط خود فراتر گذاشته، به 
س��رزمین هاي دیگر سفرکند، با زبان هاي مختلفي 
مواجه شد که داراي لغاتي ناآشنا بودند. هنگام مراوده 
و گفتگو با اهالي آن محل، بعضي از کلمات براي او 
ناآشنا به نظر مي رسید که براي فهم معناي آن، به 

توضیح نیاز داشت.
مي توان ادعا نمود که اثرپذیري لغات از یکدیگر 
از همی��ن زمان ها آغاز ش��د. به عب��ارت دیگر، آغاز 
تأثیر پذیري لغات از یکدیگر، با شروع مسافرت بشر 

به نقاط دیگر مقارن است.
بیان مسأله

جامعه ما هویت دیني دارد. اسالم در تاریخ ملت 
ما ضمن دعوت به توحید ناب همواره منادي شرافت 
و کرامت انس��ان در صحنه هستي و در متن جامعه 
و زندگي، دعوت کننده به قسط، عدل و آزادي بوده 
اس��ت. قرآن مجید، اساس زبان و دستور زبان عربي 
و علوم زباني و بالغي و ادبي اس��ت. همچنین، نفوذ 
آن در ادبیات عربي، فارس��ي، ترکي و اردو و س��ایر 
زبان هاي جهان اسالم بسیار عظیم است. کافي است 
در نظ��ر آوریم که مثنوي معنوي و غزل هاي حافظ 
تحت تاثیر ساخت و صورت س��وره هاي قرآن پدید 
آمده است. راز تفاوت ساختاري مثنوي با مثنوي هاي 
دیگ��ر و غزل حافظ با غزل ه��اي دیگران در همین 

است )خرمشاهي،1376،ص3(.
بنابراین با توجه به نکات ذکر شده مسأله اساسي 
ما در این پژوهش این اس��ت که آیا در قرآن مجید 
کلمات فارس��ي وجود دارد؟ پرسش دوم این است 
ک��ه در تلفظ و خواندن قرآن و نماز چه مس��ایل و 
مشکالتي براي ما فارسي زبانان پیش مي آید؟ در این 

مورد الزم است به چه نکاتي توجه شود؟
قرآن و چندزبانگي

یکي از امتیازات قران کریم نسبت به سایر کتب 
آسماني آن است که کتب مقدس سایر ادیان صرفاً به 
زبان همان قوم نازل شده است و کلمات دیگر اقوام و 
زبان ها در آن کتب یافت نمي شود. در حالي که قرآن 
کریم عالوه بر اشتمالش بر لغات عرب الفاظ زیادي 
از زبان هاي غیرعرب نی��ز دارد. دلیل این امر کاماًل 

مشخص است که به اهم آن اشاره مي شود.
الف( پیامبر )ص( رسول و فرستاده خدا به سوي 
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همه اقوام و امت هاس��ت »وما ارس��لنا من رسول اال 
بلس��ان قومه« ما هیچ رسولي را نفرستادیم مگر به 
زبان قومش. )ابراهیم/4( بنابراین لزوماً باید در قرآن 
الفاظي از زبان هر قومي باشد، هرچند اصل قرآن به 

زبان قوم آن حضرت یعني عربي است.
ب( روایتي است که ابن جریر به نقل از ابومسیره 
آورده و گفت��ه اس��ت: در قرآن از ه��ر زباني الفاظي 
وجود دارد. این روایت اشاره دارد به این که حکمت 
وج��ود الفاظ غیرعربي در قرآن این اس��ت که قرآن 
کریم علوم پیشینیان و پسینیان و اخبار هرچیزي 
را در برگرفته اس��ت، از ای��ن رو ناگزیر باید در قرآن 
اش��اره اي به انواع زبان ها و لهجه ها و لغات هم باشد 
تا احاطه قرآن برهمه اش��یا کامل ش��ود. به همین 
جهت از هر زباني روان ترین و سبک ترین واژه آن که 
کاربرد بیشتري نزد عرب داشته، در قرآن آمده است. 

)سیوطي؛1384؛ج1؛ص42(
مشاهده این همه واژه پارسي در قرآن کریم بدون 
تردی��د هر ایراني را به وجد مي آورد و بار دیگر ثابت 
مي کند دین آسماني اسالم که در بیابان هاي حجاز 
حل��ول کرد باید در پیوند با فرهنگ و تمدن ایراني، 
به جهان عرضه مي ش��د و خداون��د این پیام را با در 

آمیختن عربي فصیح با واژگان فارسي مي دهد.
ابریق، استبرق، برزخ، برهان، تنور، جزیه، جناح، 
درهم، دین، رزق، روضه، زبانیه، زرابي، زنجبیل، زور، 
سجیل، سراج، سرادق، سربال، سرد، سندس، سوق، 
عبقري، عفریت، فرات، ف��ردوس، فیل، کافور، کنز، 
مائده، مرجان، مسک، نسخه، هاروت و ماروت، ورده، 

وزیر، یاقوت و و و ...
آرتور جفري متخصص زبان هاي س��امي، به این 

لغات اشاره و ریشه یابي کرده است.
1- رزق، به معناي روزي

این کلمه بارها در قرآن به صورت اسم و فعل و با 
مشتقات دیگري چون رازق و رزاق به کار رفته است؛ 
از جمله: »قاَل یا َقْوِم أَ َرایُتْم إِْن ُکْنُت َعلی بَیَنه ِمْن 
َربّي َو َرَزَقني ِمْنُه رِْزًقا َحَسًنا َو ما أُریُد أَْن أُخالَِفُکْم إِلی 
َطْعُت َو ما  ما أَنْهاُکْم َعْنُه إِْن أُریُد إاِلَّ اإْلِْصالَح َما اْس��تَ
لُْت َو إِلَیِه أُنیُب« )هود/88.( تَْوفیقي إاِلّ بِاهلّلِ َعلَیِه تََوکَّ

ادي شیر در کتاب االلفاظ الفارسیه المعربه، ص 72، 
مي نویس��د این کلمه معرِب »روزي« است که خود 
منس��وب به روز اس��ت. در زبان پهلوي روچیک، به 

معناي روزي و نان روزانه است.
تذکر: کلماتي که به تعداد آنها اشاره نشده است، 

فقط یک بار در قرآن آمده اند.
2-سراج

به معناي چ��راغ، آنچه با فتیله و روغن روش��ن 
مي شود. 4 بار در قرآن آمده؛ از جمله: »تََباَرَک الَِّذي 
َماءِ بُُروجاً َوَجَعَل فِیَها ِسَراجاً َوَقَمراً ُمِنیراً  َجَعَل فِي السَّ
َس  ��مْ فرقان/61؛ َوَجَعَل الَْقَمَر فِیِهنَّ نُوراً َوَجَعَل الشَّ

ِسَراجاً « )نوح/16(.
3- سرد

ْرِد  ْر فِي السَّ به معناي بافتن: »أَِن اْعَمْل َسابَِغاٍت وَ َقدِّ
ِّي بَِما تَْعَمُلوَن بَِصیٌر« )س�بأ/11( َواْعَمُلوا َصالِحاً إِن

4- سرمد
در معناي دائم و همیشگي است و دو بار در قرآن 
ُ َعلَیُکُم  آمده است؛ از جمله: »ُقْل أََرایُتْم إِْن َجَعَل اهللَّ
ِ یأْتِیُکْم  اللَّیَل َسْرَمداً إِلَی یْوِم الِْقیاَمِة َمْن إِلٌَه َغیُر اهللَّ
بِِضیاءٍ أََفال تَْس��َمُعوَن« )قصص/71(؛ »ُقْل أََرایُتْم إِْن 
َمداً إِلَی یْوِم الِْقیاَمِة َمْن  ُ َعلَیُکُم النََّهاَر َس��رْ َجَعَل اهللَّ
ِ یأْتِیُکْم بِلَیٍل تَْسُکُنوَن فِیِه أََفال تُْبِصُروَن«  إِلٌَه َغیُر اهللَّ

)قصص/72(.
5- سقر

به معناي جهنم، دوزخ و 4 بار در قرآن آمده است؛ 
از جمله: »َسأُْصلِیِه َس��َقَر« * »َوَما أَْدَراَک َما َسَقُر« 

)مدثر/26 و 27( 
6- سلسبیل

هر چیز گوارا و نرم را گویند که به آساني در گلو 
فرو مي رود و به ظاهر نام چشمه اي است در بهشت: 

ي َسلَْسِبیالً« )انسان/18( »َعیناً فِیَها تَُسمَّ
7- شيء

هر چیزي که ب��ه آن علم تعلق گیرد. این کلمه 
ب��ه صورت مفرد بیش از دویس��ت ب��ار و به صورت 
ِّیَها  جمع »اش��یاء« آمده است: »َولُِکلٍّ وِْجَهٌة ُهَو ُمَول
ُ َجِمیعاً  َفاْسَتِبُقوا الَْخیَراِت ایَن َما تَُکونُوا یأِْت بُِکُم اهللَّ
َ َعلَی ُکلِّ َشيءٍ َقِدیٌر« )بقره/148( »َوال تَْبَخُسوا   إِنَّ اهللَّ
النَّ��اَس أَْش��یاَءُهْم َوال تَْعَثْوا فِي اْلَْرِض ُمْفِس��ِدیَن« 

)شعراء/183(.
8- صلیب

به معناي دار زدن. این کلمه به همین صورت به 
کار نرفته است، ولکن مشتقات فعلي آن به صورت 
صلبوه، لصلبنکم و یصلبوا شش بار در قرآن به کار 
َّا َقَتلَْنا الَْمِس��یَح ِعیَسی  رفته اند؛ از جمله: »َوَقْولِِهْم إِن
ِ َوَما َقَتُلوُه َوَما َصلَُبوُه َولَِکْن ُشبَِّه  ابَْن َمْریَم َرُسوَل اهللَّ
َِّذیَن اْخَتلَُفوا فِیِه لَِفي َشکٍّ ِمْنُه َما لَُهْم بِِه  لَُهْم َوإِنَّ ال
نِّ َوَما َقَتُلوُه یِقیناً« )نساء/157(  ِمْن ِعلٍْم إاِلَّ اتَِّباَع الظَّ
َُّه لََکِبیُرُکُم الَِّذي  »َق��اَل آَمْنُتْم لَُه َقْبَل أَْن آَذَن لَُکْم إِن
َعنَّ ایِدیُکْم َوأَْرُجلَُکْم ِمْن ِخالٍف  ْحَر َفأَلَُقطِّ َعلََّمُکُم السِّ
َوَلَُصلَِّبنَُّکْم فِي ُجُذوِع النَّْخِل َولََتْعلَُمنَّ أیُّنا أََشدُّ َعَذاباً 

َوأَبَْقي« )ط�ه/71(.
9- ضنک

به معناي تنگ اس��ت: »َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْکِري 
َفإِنَّ لَُه َمِعیَشًة َضْنکاً َونَْحُش��ُرُه یْوَم الِْقیاَمِة أَْعَمي« 

)ط�ه/124(.
10- عبقري

به بساط و بالش بخصوص گفته مي شود: »ُمتَِّکِئیَن 
َعلَی َرْفَرٍف ُخْضٍر َو َعْبَقِري ِحَساٍن« )رحمن/76(.

11- عفریت

به معناي قوي و زیرک: »َقاَل ِعْفِریٌت ِمنَ الِْجنِّ أَنَا 
ِّي َعلَیِه لََقِوي  آتِیَک بِِه َقْبَل أَْن تَُقوَم ِمْن َمَقاِمَک و َإِن

أَِمیٌن« )نمل/39(.
12- نمارق

جمع نمرق و نمرقه به معناي وس��اده و پش��تي 
اس��ت و جمع آن نمارق اس��ت؛ »َونََمارُِق َمْصُفوَفٌة 
َوَزَرابِي َمْبُثوثَه« )غاش��یه/15-16( یعني در بهشت 

پشتي هایي است ردیف هم و فرشهایي گسترده.
13- غمز

به معناي اشاره چشم و پلک و ابرو: »َوإَِذا َمرُّوا بِِهْم 
یَتَغاَمُزوَن« )مطففین/30(.

14- فردوس
َِّذیَن آَمُنوا َو  این کلمه 2 ب��ار آمده اس��ت: »إِنَّ ال
الَِحاِت َکانَْت لَُهْم َجنَّ��اُت الِْفْرَدْوِس نُُزالً«  َعِمُلوا الصَّ
َِّذیَن یِرثُ��وَن الِْف��ْرَدْوَس ُهْم فِیَها  )که��ف/107( »ال

َخالُِدوَن« )مؤمنون/11(.
15- فیل

َُّک بِأَْصَحاِب  نام حیواني است: »أَلَْم تََر َکیَف َفَعَل َرب
الِْفیِل« )فیل/1(.

16- قرطاس
به معناي صحیفه، چیزي که در آن مي نویسند: 
لَْنا َعلَیَک ِکَتاباً فِي قِْرَطاٍس َفلََمُسوُه بِایِدیِهْم  »َولَْو نَزَّ
َِّذیَن َکَفُروا إِْن َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر ُمِبیٌن« )أنعام/7(.  لََقاَل ال
َ َحقَّ َقْدرِِه  جمع آن قراطیس اس��ت:» َوَما َقَدُروا اهللَّ
ُ َعلَی بََش��رٍ ِمْن َشيءٍ ُقْل َمْن أَنَْزَل  إِْذ َقالُوا َما أَنَْزَل اهللَّ
الِْکَتاَب الَِّذي َجاَء بِِه ُموَسی نُوراً وَ ُهدًی لِلنَّاِس تَْجَعُلونَُه 
َقَراِطیَس تُْبُدونََها وَ تُْخُفوَن َکِثیراً وَ ُعلِّْمُتْم َما لَْم تَْعلَُموا 
ُ ثُمَّ َذْرُهْم فِي َخْوِضِهْم یلَْعُبوَن  أَنُْتْم َو الآبَاُؤُکْم ُقِل اهللَّ

« )أنعام/91(.
17- قسوره

به معناي ش��یر اس��ت: »َفرَّْت ِم��ْن َقْس��َوَرهٍ « 
)مدثر/51(.
18- کأس

ظرف و کاس��ه هاي پر از شراب بهشتي. 6 بار در 
قرآن آمده است؛ »یَطاُف َعلَیِهْم بَِکأٍْس ِمْن َمِعیٍن« 
بُوَن ِم��ْن َکأٍْس َکاَن  )صافات/45( »إِنَّ اْلَبَْراَر یْش��رَ

ِمَزاُجَها َکاُفوراً« )انسان/5(.
19- کورت

ْمُس  به معناي پیچیدن و جمع کردن است: »إَِذا الشَّ
ُکوَِّرْت« )تکویر/1(.

20- مرجان
به معناي مروارید کوچک اس��ت: »یْخُرُج ِمْنُهَما 
َُّهنَّ الْیاُقوُت  اللُّْؤلُ��ُؤ َوالَْمْرَجاُن «)رحم��ن/22( کَ»أَن

َوالَْمْرَجاُن« )رحمن/58(.
 21- مقالید

مواِت َواْلَْرِض  به معناي کلیدهاست: »لَُه َمَقالِیدُ السَّ
ِ أُولَِئَک ُهمُ الَْخاِس��ُروَن«  َِّذی��َن َکَف��ُروا بِای��اِت اهللَّ َوال

)زمر/63(.

مقاله
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22- ن
س��یوطي اصل آن را »ان��ون« به معناي »هر چه 
مي خواهي بک��ن« گرفته اس��ت: »ْن َوالَْقلَ��ِم َو َما 

یْسُطُروَن« )قلم/1(.
23- هاروت و ماروت

یاِطیُن  نام دو ش��خص است: »َواتََّبُعوا َما تَْتُلوا الشَّ
یاِطیَن  َعلَی ُملِْک ُسلَیَماَن وَ َما َکَفَر ُسلَیَماُن َولَِکنَّ الشَّ
ْحَر َوَما أُنِْزَل َعلَی الَْملََکیِن  َکَفُروا یَعلُِّموَن النَّاَس السِّ
بَِبابَِل َهاُروَت َو َماُروَت َوَما یَعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّی یُقوال 
ََّما نَْحُن فِْتَنٌة َفال تَْکُفْر َفیَتَعلَُّموَن ِمْنُهَما َما یَفرُِّقوَن  إِن
بِِه بَیَن الَْمْرءِ و ََزْوِجِه َوَما ُهْم بَِضارِّیَن بِِه ِمْن أََحٍد إاِلَّ 
ِ َویَتَعلَُّموَن َما یُضرُُّهْم َوال یْنَفُعُهْم َولََقْد َعلُِموا  بِإِْذِن اهللَّ
لََمِن اْشَتَراُه َما لَُه فِي اآْلِخَره ِمْن َخالٍق َولَِبْئَس َما َشَرْوا 

بِِه أَنُْفَسُهْم لَْو َکانُوا یْعلَُموَن« )بقره/102(.
24- هود

از پیامبران است و 7 بار در قرآن آمده: »َو إِلَي َعاٍد 
َ َما لَُکْم ِمْن إِلٍَه َغیُرُه  أََخاُهْم ُهوداً َقاَل یا َقْوِم اْعُبُدوا اهللَّ
أََفال تَتَُّقوَن« )أعراف/65( »إِْذ َقاَل لَُهْم أَُخوُهْم ُهوٌد أاَل 

تَتَُّقوَن « )شعراء/124(.
25- ورده

َماُء َفَکانَْت  به معناي گل اس��ت: »َفإَِذا انَْشقَِّت السَّ
َهاِن « )رحمن/37(. َوْرَدًۀ َکالدِّ

26- ورق
به معناي برگ، 3 بار به همین صورت آمده است: 
َجَره بََدْت لَُهَما َسْوآتُُهَما  ا َذاَقا الشَّ ُهَما بُِغُرورٍ َفلَمَّ »َفَدالَّ
ُُّهَما  َوَطِفَقا یْخِصَفاِن َعلَیِهَما ِمْن َوَرِق الَْجنَّه َو نَاَداُهَما َرب
یَطاَن  َجَرۀِ َوأَُقْل لَُکَما إِنَّ الشَّ أَلَْم أَنَْهُکَما َعْن تِلُْکَما الشَّ
لَُکَما َعُدوٌّ ُمِبیٌن« )أع��راف/22( »َفأََکال ِمْنَها َفَبَدْت 
لَُهَما َسْوآتُُهَما وَ َطِفَقا یْخِصَفاِن َعلَیِهَما ِمْن َوَرِق الَْجنَِّه 

َُّه َفَغَوي« )ط�ه/121(. َوَعَصی آَدُم َرب
و به معني پول که در این آیه آمده است: »َوَکَذلَِک 
بََعْثَناُهْم لِیَتَساَءلُوا بَیَنُهْم َقاَل َقائٌِل ِمْنُهْم َکْم لَِبْثُتْم َقالُوا 
ُُّکْم أَْعلَُم بَِما لَِبْثُتْم َفابَْعُثوا  لَِبْثَنا یْوماً أَْو بَْعَض یْوٍم َقالُوا َرب
أََحَدُکْم بَِورِقُِکْم َهِذهِ إِلَی الَْمِدیَنه َفلْیْنُظْر ایَها أَْزَکی 
ْف َوال یْشِعَرنَّ بُِکْم  َطَعاماً َفلْیأْتُِکْم بِِرْزٍق ِمْنُه َولْیَتلَطَّ

أََحداً« )کهف/19(.
27- وزیر

دو بار در قرآن آمده اس��ت؛ از جمله: »َواْجَعْل لِي 
َوزِیراً ِمْن أَْهلِي« )ط�ه/29( »َولََقْد آتَیَنا ُموَسي الِْکَتاَب 

َوَجَعلَْنا َمَعُه أََخاُه َهاُروَن َوزِیراً «)فرقان/35(.
28- یاقوت

َُّهنَّ الْیاُقوُت َوالَْمْرَجاُن  نام سنگي قیمتي است: »َکأَن
« )رحمن/58(.

29- یهود
نام قومي که چندین بار در قرآن آمده است: »َوَقالَِت 
الْیُهوُد لَیَستِ النََّصاَری َعلَی َشيءٍ َوَقالَتِ النََّصاَری لَیَسِت 
َِّذیَن  الْیُهوُد َعلَی َشيءٍ َوُهْم یْتُلوَن الِْکَتاَب َکَذلَِک َقاَل ال
ُ یْحُکُم بَیَنُهْم یْوَم الِْقیاَمه  ال یْعلَُموَن ِمْثَل َقْولِِهْم َفاهللَّ

فِیَما َکانُوا فِیِه یْخَتلُِفوَن« )بقره/113(.
برخي از منابع مورد استفاده در این مقاله عبارت اند 

از:
المتوکلي، المهذب، اتقان از جالل الدین سیوطي، 
واژه ه��اي دخی��ل در قرآن مجی��د از آرتور جفري، 
االلفاظ الفارسیه المعربه از ادیشیر و مقاله بهاءالدین 

خرمشاهي در روزنامه اطالعات.
30- روضه، به معناي باغ و سبزه زار

روضه یک بار در س��وره روم به کار رفته اس��ت:» 
ا الَّذیَن آَمُنوا َو َعِمُل��وا الّصالِحاِت َفُهْم في َرْوَضه  َفأَمَّ
یْحَبُروَن« )روم/15( و روضات )جمع روضه( هم یک 
بار در سوره شوري آمده: »تََری الّظالِمیَن ُمْشِفقیَن 
ِمّما َکَس��ُبوا َو ُه��َو واقٌِع بِِهْم َو الَّذی��َن آَمُنوا َو َعِمُلوا 
الّصالِحاِت في َرْوضاِت الَْجّناِت لَُهْم ما یش��اءوَن ِعْنَد 

ِِّهْم ذلَِک ُهَو الَْفْضُل الَْکبیُر« )شوري/22(. َرب
31- ذراب�ي، به معن�اي فرش هاي مجل�ل و فرش 

قیمتي
این واژه یک بار در سوره غاشیه به کار رفته است: 

»َو َزرابِي َمْبُثوثٌَة« )غاشیه/16(.
به نظر بعضي از لغت شناسان این کلمه معرب »زیر 

پا« مي باشد.
32- زمهریر، به معناي شدت سرما

این کلمه در س��وره انسان آمده است: »ُمتَِّکئیَن 
فیها َعلَی اْلَرائِِک الیَرْوَن فیها َشْمًس��ا َو ال َزْمَهریًرا« 

)إنسان/13(.
زمهری��ر مرکب از زم به معناي س��رما و هریر به 
معناي موجب اس��ت و قسمت اول آن یعني زم در 
بس��یاري از کلمات فارس��ي به کار رفته است؛ مثل 

زمستان.
33- سجیل به معناي سنگ، سنگ گل

این کلمه 3 بار در قرآن آمده؛ از جمله: »َفلَّما جاَء 
أَْمُرنا َجَعلْنا عالِیها سافِلَها َو أَْمَطْرنا َعلَیها ِحجاَره ِمْن 

یٍل َمْنُضوٍد «)هود/82(. ِسجِّ
مجمع البیان این واژه را فارسي مي داند و مي نویسد 
اصل آن سنگ و گل است. سیوطي نیز آن را فارسي 

مي داند.
34- سرادق، به معناي سراپرده

ُِّکْم َفَمْن  یک بار در قرآن آمده: »َو ُقِل الَْحقُّ ِمْن َرب
ش��اَء َفلْیْؤِمْن َو َمْن شاَء َفلْیْکُفْر إِنّا أَْعَتْدنا لِلّظالِمیَن 
ناًرا أَحاَط بِِهْم ُس��راِدُقها َو إِْن یْس��َتغیُثوا یغاثُوا بِماٍء 
راُب َو ساَءْت ُمْرتََفًقا«  َکالُْمْهِل یْشِوي الُْوُجوَه بِْئَس الشَّ

)کهف/29(.
در فارس��ي باستان سراده و به پهلوي سراي تن و 
فارسي کنوني سراي پرده مي باشد. سیوطي و دیگران 
آن را فارس��ي مي دانن��د و اصل آن را س��ردار یعني 

سترالدار مي داند.
35- سندس، به معناي ابریشم نازك، دیبا

3 بار در قرآن به کار رفته است. از جمله:»عالِیُهْم 

ه  ثِیاُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َو إِْسَتْبَرٌق َو ُحلُّوا أَساوَِر ِمْن فِضَّ
ُُّهْم َشرابًا َطُهوًرا« )إنسان/21(. َو َسقاُهْم َرب

36- صهر، به معناي رشته خویشي
فقط یک بار در قرآن آمده: »َو ُهَو الَّذي َخلََق ِمَن 
َُّک َقدیًرا«  الْماءِ بََشًرا َفَجَعلَُه نََس��ًبا َو ِصْهًرا َو کاَن َرب

)فرقان/54(.
بعض��ي از ادبا آن را فارس��ي و معرب »ش��وهر« 

فارسي مي دانند.
37- کافور، نوعي درخت خوشبو

این واژه در قرآن به معناي خنکي اس��ت و فقط 
یک بار در قرآن به کار رفته است: »إِنَّ اْلَبْراَر یْشَربُوَن 

ِمْن َکأٍْس کاَن ِمزاُجها کاُفوًرا « )انسان/5(.
38- کنز، به معناي گنج

4 بار در قرآن به کار رفته است؛ از جمله: »َفأََرْدنا 
ُُّهما َخیًرا ِمْن��ُه َزکاًه َو أَْقَرَب ُرْحًما«  أَْن یْبِدلَُهم��ا َرب
)که��ف/81(. اکث��ر علما آن را معرب گنج فارس��ي 

مي دانند.
39- کورت، به معناي پیچیده

��ْمُس  ی��ک بار به همین ص��ورت آمده: »إَِذا الشَّ
ُکوَِّرْت« )تکویر/1( و دو بار به صورت »یکور« به کار 
رفته است. بعضي این کلمه را از ریشه واژه »کور« در 
فارسي گرفته اند و معناي آیه چنین مي شود: آن گاه 

که خورشید تار شد.
40- مجوس، به معناي گبر و زرتشتي

یک بار در قرآن آمده:» َو َحِفْظناها ِمْن ُکلِّ َشیطاٍن 
َرجیٍم« )حج/17(. این کلمه به نظر اکثر لغت شناسان 
فارسي مي باشد. نقل است که این کلمه همان واژه 

مگوش فارسي است.
41- مسک، به معناي مشک

یک بار در قرآن آمده است: »ِختاُمُه ِمْسٌک َو في 
ذلَِک َفلْیَتناَفِس الُْمَتنافُِسوَن« )مطففین/26(.

گفته شده معرب مشک فارسي و نام نوعي عطر 
است

42- ابد
این کلمه 28 بار در ق��رآن آمده؛ از جمله: »َولَْن 
الِِمیَن«  ُ َعلِیٌم بِالظَّ َمْت ایِدیِهْم َواهللَّ یَتَمنَّْوُه أَبَداً بَِما َقدَّ
)بقره/95(. احتمال دارد منظور از پت، »پد« فارسي 
میانه باشد، به معناي زوال و پایان که بر سر آن حرف 

نفي »ا« درآمده است.
43- اسوه

به معناي سرمش��ق و مقتداست. این کلمه 3 بار 
 ِ در قرآن آمده. از جمله: »لََقْد َکاَن لَُکْم فِي َرُسوِل اهللَّ
 َ َ َوالْیْوَم اآْلِخَر َوَذَکَر اهللَّ أُْسَوٌه َحَسَنٌه لَِمْن َکاَن یْرُجو اهللَّ

َکِثیراً« )أحزاب/21(.
44- اقفال

ب��ه معناي کلیدها، جمع قفل اس��ت. قفل بودن 
قلب، کنایه از عدم تدبر و تفکر است. این کلمه فقط 
َُّروَن الُْقْرآَن أَْم  یک بار در قرآن آمده است: »أََفال یَتَدب

مقاله



اسفند ماه 1388. شماره 119

38

َعلَی ُقُلوٍب أَْقَفالَُها« )محمد/24(.
45- برزخ

به معناي واسطه و حایل میان دو چیز است. سه 
بار در قرآن آمده، از جمله: »لََعلِّي أَْعَمُل َصالِحاً فِیَما 
ََّها َکلَِمٌه ُهَو َقائُِلَها َوِمْن َوَرائِِهْم بَْرَزٌخ إِلَی  تََرْکُت َکالَّ إِن

یْوِم یْبَعُثوَن« )مؤمنون/100(.
46- برهان

به معناي دلیل روش��ن که 8 ب��ار در قرآن آمده 
است، از جمله: »یا ایَها النَّاُس َقْد َجاَءُکْم بُْرَهاٌن ِمْن 

ُِّکْم َوأَنَْزلَْنا إِلَیُکْم نُوراً ُمِبیناً« )نساء/174(. َرب
47- جهنم

به معناي خانه عذاب، 59 بار به کار رفته است، از 
ُۀ بِاْلِثِْم َفَحْسُبُه  َ أََخَذتُْه الِْعزَّ جمله: »َوإَِذا قِیَل لَُه اتَِّق اهللَّ

َجَهنَُّم َولَِبْئَس الِْمَهاُد« )بقره/206(.
48- دینار

به معناي پول زر اس��ت:» َوِمْن أَْهِل الِْکَتاِب َمْن 
إِْن تَأَْمْن��ُه بِِقْنَطارٍ یَؤدِّهِ إِلَیَک َوِمْنُه��ْم َمْن إِْن تَأَْمْنُه 
َُّهْم  بِِدیَنارٍ الیَؤدِّهِ إِلَیَک إاِلَّ َما ُدْمَت َعلَیِه َقائِماً َذلَِک بِأَن
 ِ َقالُوا لَیَس َعلَیَنا فِي اْلُمِّییَن َسِبیٌل َویُقولُوَن َعلَی اهللَّ

الَْکِذَب َو ُهْم یْعلَُموَن« )آل عمران/75(.
49- رس

بَْت َقْبلَُهْم َق��ْوُم نُوٍح  ب��ه معناي چاه اس��ت: »َکذَّ
َوأَْصَحاُب الرَّسِّ َوثَُموُد« )ق/12(.

50- روم
نام کشوري است: »ُغلَِبِت الرُّوُم« )روم/2(.

51- زبانیه
به معناي لهیب است، فقط یک بار در سوره علق 

بَانِیَه« )علق/18(. به کار رفته: »َسَنْدُع الزَّ
52- زور

به معن��اي قصد و میل که 4 ب��ار در قرآن آمده 
ِ َفُهَو  ْم ُحُرَماِت اهللَّ اس��ت، از جمله: »َذلَِک َوَمْن یَعظِّ
ِِّه َوأُِحلَّْت لَُکُم اْلَنَْعاُم إاِلَّ َما یْتلَی َعلَیُکْم  َخیٌر لَُه ِعْنَد َرب
َفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن اْلَْوثَ��اِن َواْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّورِ« 

)حج/30(.
53- سجل

سنگي است که در آن چیزي نوشته شود: »یْوَم 
ِجلِّ لِلُْکُتِب َکَما بََدأْنَا أَوََّل َخلٍْق  َماَء َکَطي السِّ نَْطِوي السَّ

َّا ُکنَّا َفاِعلِیَن« )انبیاء/104(. نُِعیُدُه َوْعداً َعلَیَنا إِن
54- سجین

ارِ لَِفي  نام چاهي در جهنم است: »َکالَّ إِنَّ ِکَتاَب الُْفجَّ
یٌن« )مطففین/7�8(. یٍن« * »َوَما أَْدَراَک َما ِسجِّ ِسجِّ

55- سراب
به معناي شئ بي حقیقت و چیز کاذب است، 2 بار 
َِّذیَن َکَفُروا أَْعَمالُُهْم َکَسَراٍب بِِقیَعٍه  در قرآن آمده: »َوال
ْمآُن َماًء َحتَّي إَِذا َجاَءُه لَْم یِجْدُه َش��یئاً  یْحَس��ُبُه الظَّ
ُ َسِریُع الِْحَساِب«  َ ِعْنَدُه َفَوفَّاُه ِحَس��ابَُه َواهللَّ َوَوَجَد اهللَّ

)نور/39(.
56- سرابیل

به معناي پیراهن، مفرد آن سربل است، 3 بار در 
قرآن آمده: »َسَرابِیُلُهْم ِمْن َقِطَراٍن َوتَْغَشی ُوُجوَهُهُم 

النَّاُر« ابراهیم/50.
57- اباریق

به معناي کوزه ها، ظروف سفالي دسته دار و با لوله 
براي آب است. »أَْکواٍب َو أَباریَق َو َکأٍْس ِمْن َمعیٍن« 

)واقعه /18( 
واژه »ابریق« در پارسي نیز زیر نام یک واژه تازي 

به کار مي رود؛ چنانکه خیام مي گوید:
ابریق می مرا شکستی ربّی

بر من در عیش من ببستی ربّی
58- االریکه

به معناي تخت که جمع آن به صورت »االرائک« 
5 بار در قرآن آمده است؛ از جمله »ُمتَِّکئیَن فیها َعلَی 

اْلَرائِِک نِْعَم الثَّواُب َو َحُسَنْت ُمْرتََفًقا« )کهف /31(.
بعضي از لغت شناس��ان از جمل��ه جفري قائل به 

اصلیت ایراني آن است.
59- استبرق: 

به معناي دیباي حریر، 4 بار در قرآن به کار رفته 
است؛ از جمله »َو یلَْبُسوَن ثِیابًا ُخْضًرا ِمْن ُسْنُدٍس َو 

إِْسَتْبَرٍق« )کهف /31(.
سیوطي، جفري و استاد خرمشاهي آن را فارسي 
مي دانند. مرحوم طبرسي در مجمع البیان مي گوید: 
واژه »اس��تبرق« فارس��ي و اص��ل آن »اس��تبره« 

مي باشد.
60- بِیٌع

به معناي مکان پرستش است، این واژه را سیوطي 
و جوالیقي فارسي دانسته اند.

َمْت  »َو لَ��ْو ال َدْفُع اهلّلِ الّن��اَس بَْعَضُهْم بَِبْعٍض لَُهدِّ
َصواِمُع َو بِیٌع َو َصلَواٌت َو َمساِجُد یْذَکُر فیَها اْسُم اهلّلِ 

َکثیًرا« )حج/40( 
61- تنور

به معناي تنور، دو بار در قرآن کریم آمده اس��ت؛ 
از جمله » َحّتی إِذا جاَء أَْمُرنا َو فاَر التَّنُّوُر ُقلَْنا اْحِمْل 
فیه��ا ِمْن ُکلٍّ َزْوَجیِن اثَْنیِن َو أَْهلََک إاِلّ َمْن َس��َبَق 
َعلَیِه الَْقْوُل َو َمْن آَمَن َو ما آَمَن َمَعُه إاِلّ َقلیٌل « )هود 

.)40/
سیوطي این واژه را فارسي مي داند. دهخدا نیز بر 

فارسي بودن آن اعتقاد دارد.
62- جناح

به معناي گناه است که 25 بار در قرآن به کار رفته 
فا َو الَْمْرَوَه ِمْن َشعائِِر اهلّلِ َفَمْن  است، از جمله: » اِنَّ الصَّ
وََّف بِِهما َو  َحجَّ الَْبیَت أَوِ اْعَتَمَر َفال ُجناَح َعلَیِه أَْن یطَّ

َمْن تََطوََّع َخیًرا َفإِنَّ اهلّلَ شاِکٌر َعلیٌم« )بقره/158(.
این کلمه معرب واژه »گناه« فارسي مي باشد.

63- جند 
به معناي لشکر که 21 بار در قرآن به صورت مفرد 
و جمع )جنود( به کار رفته اس��ت، از جمله: » َو ما 

ماءِ َو ما ُکّنا  أَنَْزلْنا َعلی َقْوِمِه ِمْن بَْعِدهِ ِمْن ُجْنٍد ِمَن السَّ
ُمْنِزلیَن« )یس/28(.

جفري مي نویسد: »امکان دارد که این واژه از اصل 
ایراني خود )گند در پهلوي( مستقیماً به زبان عربي 
رفته باشد؛ اما احتمال بیشتر آن است که این کار از 

طریق زبان آرامي انجام گرفته باشد«.
64- دین 

به معناي اطاعت کردن و فرمان بردن اس��ت که 
91 بار در قرآن به کار رفته است، از جمله: »َو َوّصی 
بِها إِبْراهیُم بَنیِه َو یْعُقوُب یا بَِني إِنَّ اهلّلَ اْصَطفی لَُکُم 

یَن َفال تَُموتُنَّ إاِلّ َو أَنُْتْم ُمْسلُِموَن« )بقره /132( الدِّ
در فارسي باستان دئینه به مفهوم وجدان است.

کارب�رد برخي از ویژگي هاي زبان عربي در عبادات 
مسلمانان و ضرورت آموزش آن به دانش آموزان

بدون ش��ک ش��ارع مقدس مکلفین را به رعایت 
احکامي فراخوانده و براي آن شرایطي را معین نموده 
است. یکي از این احکام اقامه نماز مي باشد. این حکم 
الهي که از آن به س��تون دین نیز تعبیر شده است، 
حتماً باید به زبان عربي برگزار گردد. عالوه برآن، باید 
تلفظ درست حروف نیز در آن مد نظر قرار گیرد؛ چرا 
که در بسیاري از کلمات عربي این حروف هستند که 
موجب تغییر در معنا مي گردند. لذا الزم است که در 
سوره هاي حمد و اخالص و سایر ارکان نماز، تلفظ 

درست حروف رعایت گردد.
پس الزم اس��ت در آم��وزش دانش آموزان به این 
جنبه توجه شود. لزوم اهمیت تلفظ واژه هاي عربي 
طوري اس��ت که اگر واژه اي یا حرفي درست تلفظ 
نشود معناي آن تغییر پیدا مي کند. باتوجه به اینکه 
زبان ما فارس��ي است باید به این نکته توجه زیادي 
ش��ود. به عنوان نمونه در کلماتي چون» رحمن « و 
»رحیم«، اگر حروف درست تلفظ نگردد به کلمات 
» رهمن« و »رهیم« تغییر ش��کل داده و معناي به 
»نام خداوند بخش��نده مهربان« به ب��ه نام خداوند 
مرهم گذار تغییر معنا پیدا مي کند. »الحمد« نیز در 
صورت عدم تلفظ در ست به »الهمد« تغییر شکل 
داده و معناي »سپاس و ستایش« نیز به »هالکت و 

خاموشي«تغییر معنا مي دهد.
مثال هاي دیگر را مي توان ذکر کرد.

عالمین=جهانیان      آلمین=دردمندان
نعبد=عبادت مي کنیم     نأبد= تا ابد مي مانیم

قل= بگو   غل= به بند کش 
 صمد= بي نیاز ثمد=لجن و آب گندیده

با توجه به نکات ذکر ش��ده، آموزش و یادگیري 
زبان عربي براي دانش آم��وزان ما الزم و ضروري به 
نظر مي رسد که در ذیل به برخي از آن ها اشاره شده 

است.  
1-زبان قرآن و جلوه زیباي کالم خدا و زبان وحي 
است و آموختن آن ما را در فهم آیات و معارف دیني 
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کمک مي کند. قرآن کریم مي فرماید: » َو هذا لِساٌن 
َعربي ُمبیٌن «)نح��ل/103 ( این ) زبان قرآن(، زبان 

عربي گویا و روشني است.«
2- براي مطالعه و استفاده هرچه بیشتر ازاحادیث 
پیامب��ر)ص( و امام��ان معص��وم)ع( و کتب و علوم 
اس��المي باید با ابزار آن یعني زب��ان عربي، هر چه 

بیشتر آشنا شد.
3- امام��ان و بزرگان دین، بارها به یادگیري این 
زبان توصی��ه کرده اند: امام ص��ادق )ع( مي فرماید: 

تََعلُّموا الَعَربّیَه َفََانَها َکالُم اهلل الّذي یَکلُّم بِه َخلَْقه.
زب��ان عربي را یاد بگیرید، زیرا که این زبان، زبان 
خداوند است که به وسیله آن با بندگان خود صحبت 

مي کند.
امام خمیني)ره( مي فرماید: »نگویید لغت عربي، از 
ما نیست، لغت عربي از ماست، لغت عربي لغت اسالم 

است و اسالم از همه ماست.«
شهید مطهري مي فرماید: »زبان عربي، زبان یک 
قوم نیس��ت، زبان اسالم است، از اهم وظایف ما این 
اس��ت که این زبان را حفظ کنیم. هر فرهنگي، هر 
تمدني، اگر بخواهد زنده بماند، باید زبانش زنده بماند. 
اگر زبانش مرد، خودش مرده اس��ت. به خدا قسم ما 
در مقابل زبان عربي، وظیفه داریم که این زبان اسالم 
را حفظ کنیم، نگهداري کنیم... )زبان عربي( یکي از 

زبانهاي زنده دنیاست.«
4-در اصل16 قانون اساس��ي جمهوري اسالمي 
ایران آمده اس��ت: » از آنج��ا که زبان قرآن و علوم و 
معارف اسالمي، عربي است و ادبیات فارسي کامالً با 
آن آمیخته است، این زبان باید پس از دوره ابتدایي 
تا پایان دوره متوس��طه، در همه کالس ها و در همه 

رشته ها تدریس شود.«
5- زبان عربي، زبان تمدن مسلمانان در طول قرون 
متمادي بوده است. تجدید حیات علمي)رنسانس( 
اروپاییان با ترجمه کتابهاي مسلمانان به التین آغاز 
ش��د. اگر بر این باوریم که گذش��ته، چراغ راه آینده 
اس��ت، باید بپذیریم که یادگیري ای��ن زبان، کلید 

آشنایي با فرهنگ عظیم اسالمي است.
6-  ب��راي پي بردن به می��راث گرانبهاي تمدن 
اسالمي و زدودن غبار جهل از اذهان مردم نسبت به 
تمدن علمي درخشان، راهي جز فراگیري زبان عربي 
وجود ندارد. اگر جویاي هویتي براي خود هس��تیم، 
باید با سابقه درخشان تمدن اسالمي آشنا شویم و 
بدانیم که چگونه مس��لمانان در تمامي عرصه هاي 
علم��ي، آثاري را از خود به جاي گذاش��ته اند. بدین 
وسیله مي توانیم از کتاب هاي تاریخي و علمي و ادبي 
دانشمندان بزرگ ایران )به زبان عربي یا فارسي( که 

مایه افتخار این ملت است، بهره مند گردیم.
7- زبان عربي، زبان مذهب است. قرآن کریم که 
دل هاي مسلمین را به هم پیوند داده و نماز روزانه که 

عروج انسان را تا ملکوت اعلي ممکن ساخته، به زبان 
عربي است. همچنین فریضه حج و زیارت مکانهاي 
مقدس و مزار پیش��وایان دین و خواندن ادعیه هاي 
مختلف، ایجاب مي کند که تا حدودي با زبان عربي 

آشنایي یابیم.
8- حلقه ارتباط و آشنایي نوباوگان ایران اسالمي 

با زبان وحي است.
9- بدون یادگیري این زبان، فهم زبان فارسي و 
درک شیریني آن امکان ندارد، چرا که زبان دین و 
فرهن��گ و ادب ما با زبان عربي آمیختگي فراواني 
دارد. بیش از حدود یک س��وم بسیاري از جمالت 
فارس��ي را لغ��ات ومش��تقات و مصطلحات عربي 
تشکیل مي دهد که درک و فهم آنها، بدون آشنایي 
و تسلط کامل به زبان عربي امکان پذیر نیست و با 
مختصر مراجعه اي به فرهنگ هاي  لغت فارسي، این 

امر واضح مي گردد.
بنابراین زبان عربي را به دلیل ریشه هاي عمیقي 
که در زبان، فرهن��گ و باورهاي دیني و مذهبي ما 
دارد، به عنوان زبان دوم نمي خوانیم بلکه آن را مکمل 
زبان فارس��ي مي دانیم و همیشه و همه جا، ارتقا و 

تعالي و یادگیري آن را برخود الزم شمرده ایم.
10- زبان عربي، زبان ماست، چراکه مسلمان ایم 
و زبان نیاکان مسلمان ایراني ماست که در توسعه و 
ترویج این زبان و شناختن جزئیات و خصوصیات آن 
کوشیدند و در ساختن قواعد آن سهیم گردیدند تا 
به مقام فعلي خود در جهان رسید. زبان عربي، زبان 
خوان��دن خدا و خواندن کالم خدا در میان مردماني 
از س��اکنان کره زمین اس��ت ک��ه نزدیک پنج یک 
جمعیت آن را تشکیل مي دهد. اگر این زبان را نیک 
بدانیم، کالم خدا را چنان مي شنویم که خداي بزرگ 
خواس��ته تا آنگونه بش��نویم و دریابیم و اگر خداي 
نکرده با وسوسه شیطاني، قفلي بر دلمان نهاده شده، 
گش��وده ش��ود و در قرآن چنانکه باید و شاید تدبر 
کنیم. راه راس��ت زندگي را از خواندن نسخه اصلي 
دستور زندگي که هیچ جانشیني ندارد، بازشناسیم 

و بر آن راه رویم.
11- زبان عربي، نخس��تین زبان جهان اسالمي 
است و به بسیاري از زبانهاي دنیاي اسالم مانند زبان 
فارس��ي و ترکي وارد و جز آنها پیوند و ارتباط دارد. 
عربي زبان اسالم است و مسلمانان پیوسته در خواندن 
و فهم قرآن بدان نیازمند هس��تند، بر این اس��اس 
مي بینیم که ایرانیان در طول تاریخ بعد از اسالم، به 
فراگیري زبان عربي پرداخته، در این زمینه تفوق و 
برتري یافتند و بدان تألیف نموده اند و با تالیفات عربي 
خود پایه و اساس بسیاري از علوم عربي و اسالمي را 
بنیاد نهادند، از آن جمله: ابن سینا و تفتازاني و سید 
جرجاني و طوسي و دیگران. همه اینها از فضل قرآن 
کریم اس��ت و به فضل قرآن، اسالم انتشار یافت و با 

انتشار اسالم و قرآن، زبان عربي منتشرگردید.
12- زبان عربي، زبان دلنشین است که خدا آن را 
برگزید. قرآن با این زبان نازل شد. پیامبر الهي بدین 
زبان تکلم نمود. پیام هاي دعوت به دین اس��الم به 
این زبان نگاشته شد و قاصدان، وظیفه خویش را در 

اقصي نقاط عالم به انجام رساندند.
زبان عربي، زبان رس��مي اس��الم است و ملتهاي 
متمدن و غیرعرب، فرهنگ و تمدن جدید اسالمي 

خویش را با فراگیري زبان عربي، آغاز نمودند.
نتیجه گیري

با ظهور اس��الم و نزول ق��رآن زبان عربي با قرآن 
پیوند و ارتباط مستحکم یافت و در پرتو این پیوند 
و ارتباط خجس��ته؛ زبان عربي در بستر قرآن رشد 
و نمو کرد و با تکیه بر آن توانس��ت در مس��یر اعتال 
و پیشرفت خود بایستد و پیروزمندانه از این مسیر 
پرپی��چ و خم بیرون آید. اکن��ون که به فضل قرآن، 
از نظر اغراض و اس��لوب و الفاظ و از حیث مضمون 
و معاني و خیال، گسترش و پیشرفتي عظیم یافته 
است، همواره با قرآن حرکت مي کند و سرزمیني که 
در آن نسیم حیات بخش قرآن شروع به وزیدن کند، 
این زبان نیز در آنجا انتشار مي یابد و استوار مي گردد. 
بنابراین تا قرآن پابرجاست، زبان عربي نیز پویا و زنده 
اس��ت و آموزش و یادگیري آن نی��ز مورد عنایت و 
اهتمام مي باش��د؛ چرا که زبان قرآن وسیله درک و 

فهم آیات الهي و ابزار نشر و اشاعه دین مي باشد.
منابع:

- گفتگو، روشي نوین در آموزش مکالمه عربي، ناصر 
علي عبداهلل

- مکالمات روزمره عربي، دکتر خدامراد مرادیان
- فرهنگ الروس جلد1، دکتر خلیل جر

- الطریقه الجدیده من دروس دارالعلوم العربیه، شیخ 
احمد نجفي
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- جنید، س��ید صدرالدین، ض��رورت آموزش زبان 

عربي
- ثعالب��ي، ابي منص��ور، بي تا، فقه اللغه، موسس��ه 
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- همایي،غالم علي، واژه شناس��ي قرآن مجید، قم، 
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 ب�ا توجه ب�ه مصوبه ش�ورای عال�ی آموزش و 
پرورش و طرح ادغام دوره پیش دبس�تان در دوره 
ابتدایی )شش ساله شدن آموزش ابتدایی(، به نظر 
ش�ما اس�تراتژی های آموزش کالس اول ابتدایی، 
مخصوصاً در مناطق و نواحی دوزبانه، چگونه باید 

باشد؟
همان طور که سواد به دو گونة ارتباطي یا شفاهي، 
و کتبي تقس��یم مي ش��ود، مهارت های زبانی نیز 
متفاوت هس��تند و به دو دس��ته کلی مهارت های 
پذی��را و مهارت ه��ای تولی��دی مج��زا مي گردد. 
مهارت های پذیرا شامل گوش دادن و خواندن است 
و مهارت های تولیدی صحبت کردن و نوش��تن را 
دربر مي گیرد. از بین اینها مهارت نوشتاری دشوارتر 
است. به ویژه کودکان دوزبانه در این زمینه با مشکل 
مواجه مي شوند. نظر به اینکه نیمي از یادگیری زبان 
با گوش دادن حاصل مي ش��ود، در کالس های اول 
ابتدایی )پیش دبس��تان( منطقی است که کودکان 
ابتدا سواد شفاهی یعنی گوش دادن و صحبت کردن 

را بیاموزن��د؛ یعن��ی در زبان 
دوم غوطه ور ش��وند و پس از 
غوطه ورسازی کامل در ابعاد 
گ��وش دادن و صحبت کردن 
در زبان معیار، از س��ال دوم 
آم��وزش س��واد خوان��دن و 
نوش��تن آغاز شود. مطالعات 
تطبیقی و تحقیقات نیز مؤید 
این امر است که مناسب ترین 
سن برای یادگیری زبان دوم 
سنین3 تا 7 س��الگی است. 
نظر به اینکه کودکان در نظام  
آموزشی ما ا ز 6سالگی وارد 
مدرس��ه می شوند بهتر است 

که زبان آموزی در س��ال اول، و سواد آموزی در سال 
دوم آغاز شود، و از آموزش هرگونه سواد کتبی چه 
خواندن چه نوشتن در سال اول خودداری شود، لذا 
استراتژی های ذیل درسال اول ابتدایی)پیش دبستان 

اسبق( پیشنهاد می گردد:
1- مهارت های اولیه و ساده زندگی در قالب داستان، 

سرود و شعر به کودکان آموزش داده شود.
2- کاره��ای عمل��ی تیمی و گروهي ب��رای ایجاد 
سازگاری اجتماعی، جامعه پذیری و فرهنگ پذیری 

به آنان ارائه شود. 

3- آموزش خواندن و نوش��تن از س��ال دوم شروع 
گردد.

4- آموزش کودکان به طریق تجربي و عملي صورت 
گیرد، زیرا آنها دنیا را از منظر فعالیت های فیزیکی 

و بازی مي نگرند.
5- ایدۀ بازی هدفمند ب��ه کار رود چراکه موفقیت 

دانش آموزان را چند برابر می سازد.
6- برنامه هایي ش��امل قصه گویی، گ��وش دادن به 
موسیقی، اجراي حرکات موزون، کاردستی، تماشای 
فیلم  و کارتون، بازی درحیاط، و با اسباب بازی ها در 
ساعات معینی در روز براي کودکان در نظر گرفته 

شود.
 7- از واحد کار استفاده شود.

8- آم��وزش در محیط غنی و سرش��ار از عالیق از 
طریق تجربه آموزی رشد یابد.

9- از فضاهای آزاد استفاده گردد.
10- ادراک و دریاف��ت بای��د قب��ل از بیان و گفتار 
شکل گیرد؛ یعنی اول باید کودکان مفاهیم را درک 

نمایند.
11- با توجه به اینکه کودکان 
ب��رای دیدن، خوان��دن، فریاد 
کشیدن و جست وخیز آفریده 
ش��ده اند و نمی توان آنها را در 
اتاق های بسته نگه داشت، باید 
آن��ان را در تمرین ه��اي بدنی 
و همچنی��ن اس��تراحت، آزاد 

گذاشت.
12- آموزش حرکتی یا تجارب 
عملی زندگی مي بایست مقدم 
بر آموزش حس��ی ی��ا تربیت 

حواس باشد. 
13- فعالیت ها باید متناسب با  

قدرت و توان کودک باشد.
14- ب��ا بهره گیری از طبیعت و هنر، بایس��تی 
دنیای تخی��ل را در کودکان پ��رورش داد؛ زیرا 
بدون تخیل هیچ کس نمی تواند حادثه ای را به 

تصویر بکشد.
15- مدارس بایس��تی در خدمت نیازهای کودکان 
باشند و آنان را همواره فعال، خوشحال و سرشار از 

انرژی نگه  دارند.
16- برنامه های آموزشی مي بایست بیشتر بازی محور، 

خالقیت گرا و مبتنی بر رشد باشند.

پاسخ به یک سوال
دکتر اسداله خدیوي

متن حاضر مصاحبه اي است که با آقاي 
نعمت قاس�مي،  کارش�ناس مس�ؤول 
تحقیقات س�ازمان آم�وزش و پرورش 
اس�تان ایالم  انجام ش�ده اس�ت. امید 
اس�ت در هر ش�ماره بتوانیم از نظرات 
یکي دیگر از همکاران پژوهشي خود در 

استان ها بهره مند شویم.

 تاریخچه آموزش دوزبانگي به چه شکل است و 
آخرین یافته هاي آموزش دوزبانگي در کشورهاي 

مختلف چیست؟
دوزبانگ��ي و آموزش در کش��ورهای آس��یایی 
همچون ایران، چین، هندوس��تان و جمهوري های 
آسیای میانه نمونه های چش��مگیری از ملت های 
چندزبانه هس��تند. برخ��ی از آنان دش��واري های 
زبانی آموزشی بس��یاری دارند. دش��واري هایی که 
پژوهش و برنامه ری��زی در زمینه زبان و آموزش را 
در این کشورها اجتناب ناپذیر کرده است. تنها کشور 
»چین« اس��ت که می تواند ادعا کند که در زمینة 
برنامه ریزي هایش موفق بوده است. »سنگاپور« نمونه 
موفق دیگری است که با داشتن چهار زبان رسمی، 
در میان گروه های فرهنگی زبانی خود با هیچ مشکلی 
روبه رو نیست. در اروپا فقط »ایسلند« و »پرتقال«، 
کشورهای تک زبانه هستند. »بلژیک«، یک کشور 
سه زبانه است که شاهد تنشهای بسیاری در زمینة 
زبان بوده و برای آن قانون های بیشماری وضع کرده 
است. در مقایسه با بلژیک، »سوئیس« با چهار زبان 
رسمی موفقیتي تسلي بخشي دارد. در »انگلستان« 
که یک کشور چندزبانه است، زبان »کلتی« به ویژه 
در بخش های ش��مالی و غربی این کش��ور به مرور 
رو به نابودی اس��ت. در حالي که ش��هرهای بزرگ 
انگلیس با دش��واري های آموزشی بیشمار که دو یا 
سه نس��ل از مهاجران را دارد، دست به گریبان اند. 

دوزبانگي و آموزش 
در گفتگو  با نعمت قاسمي
 کارشناس مسؤول تحقیقات 
سازمان آموزش و پرورش استان ایالم

چالش ها
چشم اندازها و راهکارها

پاسخ صاحب نظران
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ب��ه طبقات اجتماع��ی- اقتصادی 
پایین بوده اند و هیچ گونه آموزشی 
نسبت به زبان مادری خود دریافت 
نکرده بودند، انجام شده است. عالوه 
بر این، هنجارهای آزمون های مورد 
اس��تفاده لزوماً قابل تعمیم به این 

کودکان نبودند.
 »س��یر« ب��ا اج��رای آزم��ون 
»استانفورد- بینه« در گروه هایی از 
کودکان تک زبانه و دوزبانه، نش��ان 
داد که کودکان دوزبانه نواحی روستایی در مقایسه با 
کودکان تک زبانه، نمره های پایین تری در آزمون هوش 
داشتند. این نمرات از هفت تا یازده سالگی سیر صعودی 
داش��ت؛ اما در نواحی شهری تفاوت قابل مالحظه ای 
میان کودکان تک زبانه و دوزبانه دیده نشد. مطالعات 
»لمب��رت« و همکاران��ش در کان��ادا )1972(، نتایج 
مطالعات قبلی درباره اثر نامساعد دوزبانگی بر هوش 
را تأکید نکرده اند. در این مطالعات، گروه تجربی عبارت 
بود از کودکانی که زبان مادری آنان فرانسه بود و از دوره 
کودکستان در یک برنامه تحصیلی آموزش می دیدند 
که به زبان فرانس��وی بود، ولی به تدریج بخشی از آن 
به زبان انگلیسی ارائه می شد تا اینکه در دوره ابتدایی 
50 درصد درس ها به زبان انگلیس��ی و50درصد بقیه 
به زبان فرانس��وی بود. دو گروه گواه عبارت بودند از: 
کودکان انگلیس��ی زبان که برنامه را به زبان انگلیسی 
می گذراندند و کودکان فرانس��وی زبان که برنامه را به 
زبان انگلیسی می گذراندند. سطح هوشی و موقعیت 
اجتماعی - اقتصادی هر دو گروه یکسان بود. نتایج این 

بررسی به این شرح می باشد:
گروه آزمایش��ی در تمام زمینه های زبان انگلیسی 
ش��بیه گروه گواه انگلیس��ی زبان بود که همه برنامه 
تحصیلی خود را به زبان انگلیس��ی گذرانده بودند. در 
ریاضیات و علوم نیز وضع این گروه مشابه بود و همین 
ش��باهت در آزمون های خالقیت نیز مشاهده شد. در 
نهایت شگفتی، گروه آموزشی در یک آزمون هوشی 
کالمی باالتر از گروه گواه انگلیس��ی زبان قرار گرفت. 
عالوه بر آن، گروه آزمایشی می توانست مفاهیم ریاضی 
را که به یکی از دو زبان انگلیسی یا فرانسوی آموخته 
بود، به زبان دیگری نیز بیان کند. نگرش این کودکان 
نس��بت به خود مثبت و در س��طح دو گروه گواه بود. 
شایان ذکر است که مطالعات »لمبرت« در نواحی دیگر 
جهان توسط افرادی مانند: »لهرب«، »ریچاردسون« و 

»کوهن« به نتایج مشابهی منجر شده است.
 آیا دوزبانگي مسأله است یا پدیده؟

بس��یاري از والدین، معلم��ان و متخصصان علوم 
کودک نیز اطالعات کافي درباه پدیده دوزبانگي ندارند 

و با دید منفي به آن مي نگرند. وجود نگراني نسبت به 
این پدیده، بیش��تر در جوامعي به چشم مي خورد که 
اغلب بزرگس��االن و به پیروي از آن کودکان جامعه، 
تنها با یک زبان آش��نا مي شوند. بنابراین، به دلیل آن 
که یادگیري بیش از یک زبان در چنین جوامعي براي 
همه محسوس نیست، درک آن نیز دشوار مي نماید. 
از ای��ن رو در چنین جوامعي تک زبانگي امري رایج و 
متداول و یادگیري بیش از یک زبان غیرمعمول و حتي 

نامتعارف به نظر مي رسد.
در دنیاي امروز بخصوص در جوامع غربي بیش��تر 
کودکان خود را در محیطي مي بینند که افراد در آن 
با بیش از یک زبان تکلم مي کنند، طبق یک گزارش 
در سال1990، حدود یک هفتم جمعیت آمریکا)31/8 
میلیون نفر( در خانه به زباني غیر از انگلیسي صحبت 
مي کنند که ش��ش میلیون نفر آنها کودک هس��تند. 
همچنین تن��وع مش��اغل در اقصي نق��اط جهان و 
پراکندگي  حرفه هاي مختلف نیز س��بب مي ش��ود، 
والدین روز به روز به نیاز هاي زباني خود و فرزندانشان 
آگاه��ي بیش تري پی��دا کنند. در گذش��ته کودکان 
نسل دوم همواره تشویق مي شدند عادات، فرهنگ و 
زب��ان اکثریت جامعه را بپذیرند؛ اما امروزه با توجه به 
شناخت تفاوت هاي فرهنگي، مردم بیش تر عالقه مندند 
با حفظ زبان و فرهنگ مادري، زبان دیگري را نیز به 
کودک خود بیاموزند. زباني که موجب غرور و هویت 
اخالقي شان شود. از سویي دیگر یادگیري دو زبان بر 
مهارت هاي خواندن، رواب��ط اجتماعي و توانایي هاي 

کودک در محیط آموزشي تأثیر مثبت دارد.
در برخ��ي جوام��ع دوزبانگي براي ک��ودکان یک 
ضرورت به حساب مي آید نه یک انتخاب، و این والدین 
آنها هستند که این محیط را به آنها تحمیل مي کنند. 
براي کودکي که در یک محیط دوزبانه پرورش مي یابد، 

گزیري جز فراگیري دو زبان نیست. 
دوزبانگي مي تواند دو ام��کان کامال متفاوت براي 
کودک به بار آورد: اگر با شیوه صحیح صورت پذیرد، 
موجب بروز مزایاي زباني و اجتماعي فراواني در کودک 
خواهد ش��د، اما اگر اولیا و مربی��ان در ایجاد محیط 
مناس��ب زباني براي کودک غفلت ورزند، روند رش��د 

زباني کودک در دو زبان ناقص باقي مي ماند. 
  با توجه ب�ه ادغام دوره پیش دبس�تاني در دوره 
ابتدایي، اس�تراتژي ها و راهبردهاي آموزش دوزبانه 

دراین دوره چگونه است؟
تبیین هدف ها براي دانش آموز دوزبانه، به گونه اي که 
با زمینة فرهنگي وي متناس��ب و قابل کشف و درک 
باشد، تأثیر بسزایي در یادگیري دارد. تربیت شهرونداني، 
که پاسخگوي نیازهاي جامعه اي چندفرهنگي در قرن 
بیست و یکم باشند، رسالت مربیان امروز است. اگر قرار 

در آمریکای شمالی وضیعت زبانی 
بومیان چه در »ایالتهای متحده« و 
چه در »کانادا« به دو گونه اس��ت. 
یا بومی��ان در کل جمیعت ادغام 
ش��ده اند و زبان هاي ش��ان رو ب��ه 
نابودی اس��ت، یا در محدوده های 
جغرافیای��ی جداگان��ه ای زندگی 
می کنند و زبان های خودش��ان را 
به کار می برن��د. از طرف دیگر در 
کانادا در پی قوانین وضع شده در 

این زمینه، طرحی پیرامون زبان و آموزش ارائه شد که 
به طرح »غوطه ورس��ازی« زبانی شهرت یافته و مورد 

حمایت مردم نیز واقع شده است.
دانش آم��وزان  تحصیل��ی  وضعی��ت  درم��ورد 
دوزبانه، برخی از محققان ادعا می کنند که برنامه های 
آموزش��ی دوزبانگی برای دانش آم��وزان نه تنها مضر 
نیست، بلکه این برنامه ها اغلب سودمند نیز هستند. 
»اسپول« )1964( نش��ان داد با وجود اینکه افراد دو 
زبانه در اس��تعدادهای زبانی با افراد تک زبانه یکسان 
بودند، اما در پیشرفت تحصیلی به نحو چشمگیری از 
آنها سبقت می جویند. مطالعات انجام شده در کانادا 
نش��ان می دهد که دوزبانگی سبب افزایش پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان می گردد. »کندی«، »یوجین«، 
»پارک« و »های س��ینیگ« )1994( در مطالعه ای از 
زبان محاوره ای خانواده به عنوان یک متغیر پیش بینی 
پیش��رفت تحصیلی دانش آموزان مکزیکی و آسیایی 
مقیم آمریکا اس��تفاده کردند. در این مطالعه 1952 
دانش آم��وز مکزیک��ی و 1131 دانش آموز آس��یایی 
پایه س��وم راهنمایی، مورد بررس��ی قرار گرفتند، از 
تحلیل »رگرسیون« چند متغیری برای تعیین قدرت 
پیش بین��ی متغیرهای عملکرد متوس��ط اقتصادی- 
اجتماع��ی، میزان ت��الش و کوش��ش دانش آموزان و 
ویژگي های روان شناختی- اجتماعی استفاده شد. نتایج 
نشان داد که زبان محاوره ای خانواده بیشترین ارتباط 
را با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مکزیکی داش��ت 
که از طریق زمینه اقتصادی- اجتماعی و متغیرهای 
روان ش��ناختی - اجتماعی تعیین می شد. در مقابل، 
مکالمه دانش آموزان به زبانی غیر از زبان انگلیسی در 
منزل، رابطه مثبتی با دورۀ تحصیلی و رابطه ای منفی 

با نمره های آزمون استاندارد خواندن داشت.
مطالعات اولیه در آمریکا درباره کودکان دوزبانه که 
در محیط خانه به زبان »اسپانیایی« و در محیط مدرسه 
به زبان »انگلیسی« صحبت می کردند که نمره هوشبر 
این کودکان پایین تر از هنجارهای آزمون مورد استفاده 
است. در تبیین یافته های این قبیل مطالعات باید توجه 
داشت که بیشتر تحقیقات بر روی کودکانی که متعلق 

گفت وگو
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اس��ت به هدف هاي آموزش��ي و پرورش استعدادهاي 
سرش��ار دانش آموزان جامه عمل پوش��انده شود، باید 
فرات��ر از ای��ن هدف هاي آموزش��ي حرکت ک��رد و به 
ارزش ه��ا و آرمان ها توجه نم��ود. آموزش باید از چنان 
محتواي معناداري برخوردار باش��د که موجب تعمیق 
فهم دانش آموزان نسبت به روابط متقابل تمامي مردم 
و فرهنگ ه��ا ش��ود. پر واضح اس��ت که ادغ��ام دوره 
پیش دبس��تاني در دوره ابتدایي نیازمند کار تخصصي 
و کارشناس��ي زیادي اس��ت. این اقدام نه تنها فرصتي 
نو محس��وب مي گردد، مي تواند تهدید نیز تلقي شود. 
از این نظر که کودکان پیش دبس��تاني دوزبانه در یک 
فضاي جدید و تکامل یافته تر قرار مي گیرند و مي توانند 
با تجربیات زباني فراتر از خود مجاور باشند و در فرهنگ 
و قوانیني در سطح باالتر و غیررسمي تلمذکنند فرصت 
به حس��اب مي آید، اما از طرفي قرارگرفتن ناگهاني در 
فضاي کالسیک و رس��مي  قبل از گذراندن پیش نیاز 
آموزشي و بالطبع، اضطراب ناشي از آن، خود مي تواند 
تهدید باش��د و این مس��أله مي طلبد که ب��ا درایت و 
روش��نگري اصحاب اندیشه و تصمیم س��ازان، تلفیق 
میمون و مبارکي صورت گیرد و این موقعیت به فرصت 
بدل شود و فرصت هاي بیشتري را در اختیار ساکنین 
مناط��ق دوزبانه ق��رار دهد. در جری��ان یادگیري زبان 
فارسي به عنوان زبان دوم مطالعة انواع خطاهاي زباني 
مي تواند در جهت بهبود روند برنامه ریزي آموزشي این 
زبان، مفید و مؤثر باشد و با شناخت این خطاها مي توان 

به تبیین، تشریح، پیش بیني و کنترل دست یافت.
 چگون�ه مي توان آم�وزش در مناط�ق دوزبانه را 

کیفیت بخشید؟
همانطور که اشاره ش��د، در جریان یادگیري زبان 
فارسي به عنوان زبان دوم مطالعة انواع خطاهاي زباني 
مي تواند در جهت بهبود روند برنامه ریزي آموزش��ي 
این زبان مفید و مؤثر باش��د. بنابراین براي بهبود این 

برنامه ها پیشنهادهاي زیر ارائه مي شود:
1- مش��خص کردن حوزه هاي مش��کل زا در سطوح 
مختلف آموزشي براي زبان آموزان و ارائه راهکارهایي 
براي رف��ع ای��ن حوزه هاي مشکل  س��از به وس��یلة 

متخصصان و افراد درگیر در امر آموزش زبان.
2- انجام پژوهش هاي بیش��تر در م��ورد انواع خطاها 
هنگام آموزش زبان فارسي به منظور ارتقاي آموزش 

زبان فارسي.
3- توجه نویس��ندگان کتاب هاي درسي به خطاهاي 
زبان آموزان تا در انتخاب مواد آموزشي واقعي بر اساس 
عوامل متعدد مانند بسامد رخداد خطاها و قابل تدریس 
بودن عمل کنند. نویس��ندۀ کتاب درسي همچنین 
مي تواند با توجه به خطاها و دشواري ها، مطالب درسي 
را درجه بن��دي و دوره هاي آموزش��ي را به بخش هاي 

زماني تقسیم کند و وقت بیشتري را به مقوله هایي با 
درجة باالي دشواري اختصاص دهد.

    4- توجه طراحان برنامه هاي درسي به خطاهاي 
زبان آموزان، تا بتوانند مقوله هاي زباني را بر اساس 
اهمیتي که دارند در برنامه هاي درس��ي بگنجانند. 
بررس��ي خطاها و شناس��ایي نیازهاي زبان آموزان 
مي تواند در ایجاد دوره ه��اي جبراني و برنامه هاي 

آموزشي مجدد سودمند باشد.
5- برنامه هاي آموزش��ي باید با لهجه آن دس��ته از 
کودکان و نوجوانان که متفاوت از لهجه معیار است، 
همراه باش��د تا هم تمام کودکان و نوجوانان با این 
لهجه ها آشنا شوند و هم در آموزش خواندن لهجه 

معیار به آنان کمک بیشتري شود. 
6- زماني که از قصه گویي براي کودکان و نوجوانان 
استفاده مي کنیم، براي آن که از فهم آنان اطمینان 
حاصل ش��ود، پس از اتمام داس��تان یا هنگامي که 
مطلب مهمي  براي فهم مطلب بعدي ارائه مي شود، 
در مورد معاني و مفاهیم آنان از کودکان و نوجوانان 

سؤال و با آنها گفت وگو شود. 
7- ب��ا خوان��دن مت��ون کالس��یک در برنامه هاي 
آموزش��ي، که برخي از کلمات و ساختار زباني آنها 
متفاوت از زبان معیار کنوني است، باید به کودکان 
و نوجوانان کمک کنیم تا وسعت فهم زباني خود را 

گسترش دهند. 
8- در برنامه هاي آموزش��ي مي ت��وان از کودکان و 
نوجواناني که لهجه متفاوتي دارند، خواست که متني 
را با استفاده از لهجه خود و با استفاده از لهجه معیار 
تهی��ه و در کالس ارائه کنند. از این طریق مي توان 
خزان��ه لغات کودکان و نوجوانان را نیز افزایش داد. 
همچنین، مي ت��وان از آنان خواس��ت متني را که 

خوانده اند به لهجه خود نیز بیان کنند. 
9- در برنامه هاي آموزش��ي مرتب��ط با لهجه هاي 
گوناگون زبان فارس��ي مي توان، تا جایي که ممکن 
است، مهارت هاي سخن گفتن و خواندن و نوشتن را 
به صورت ترکیبي ارائه کرد. این کار باعث پیشرفت 
زبان فارس��ي کودکان و نوجوان��ان از تمام جهات 

خواهد شد.
10- از طریق بازي هاي آموزشي مي توان به کودکان 
و نوجواناني که لهجه غیرمعیار دارند، کمک کرد تا 
بتوانند زبان خود را از لهجه غیرمعیار به لهجه معیار 

و بالعکس جابه جا کنند. 
11- در برنامه هاي آموزش��ي مدارس اس��تان هاي 
مختلف کش��ور مي توان تمرین هایي به کودکان و 
نوجوانان داد که تکالیفي را براي یادگیري بهتر زبان 
و لهجه معیار انجام دهند و در ازاي انجام درست این 
تکالیف پاداش بگیرند و خطاهایشان را اصالح کنند.

رضا کالنت�ري پژوهش�گرآموزش و روش هاي 
تدریس دوزبانه مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت 
کاربردی تبریز داراي مدرك کارشناسي ارشد 
در رش�ته آم�وزش زب�ان انگلیسي مي باش�د. 
ایشان چهار مقاله در کنفرانس هاي بین المللي 
در خ�ارج و داخل ارائه داده و چندین مقاله در 

فصل نامه هاي داخلي به چاپ رسانده اند.

 مقدمه اي درب�اره تاریخچه آموزش دوزبانگي را 
طرح نمایید؟

اس��تفاده از دو زب��ان در آم��وزش موضوع جدیدي 
نیس��ت. کتیبه هاي یافت ش��ده در س��وریه تاریخچه 
مکت��ب دوزبانگي را 4000 یا 5000 هزار س��ال پیش 
تخمین مي زنند، اما ش��اید آغاز بح��ث جدي و علمي 
در م��ورد آم��وزش دوزبانگي به س��ال 1929 میالدی 
بر  گردد، زماني که  »دفتر بین المللی آموزش و پرورش« 
کنفرانس��ی در م��ورد آم��وزش و پ��رورش دوزبانه در 
لوکزامب��ورگ ترتیب داد که اولین کنفرانس علمی در 
 این زمینه بود. در آن زمان تقریباً منابعی وجود نداشت 
و تحقیقات زی��ادي انجام نگرفته بود. نتایج کنفرانس 
لوکزامبورگ بیانگر این ام��ر بود که آموزش دوزبانگي 
نیازمند تحقیقات گس��ترده اس��ت. از آن پس بتدریج 
تحقیقات و برگزاري کنفرانس ه��ا رو به فزوني گذارد، 
به طوري ک��ه از اثرات مثبت آنه��ا،  مي توان به تولید 
هزاران جلد کتاب در زمینه آموزش دوزبانه اشاره کرد. 
هم اکنون کنفرانس هاي تعلیم وتربیت دوزبانه به صورت 

ساالنه در کشور هاي مختلف برپا مي شود. 
در ای��ران درراس��تای توجه به آم��وزش و پرورش 
درچارچوب آموزش دوزبانگی، اولین سمینار »بررسي 
ابع��اد دوزبانگي« در تیر ماه 1371 توس��ط دبیرخانه 
شوراي تحقیقات وزارت آموزش و پرورش برگزار شد و 
مقاالت خوبي نیز ارائه گردید. مسؤوالن سمینار امیدوار 
بودند این سمینار سرآغاز حرکتي باشد تا با تداوم آن 
به سیاستي ثابت در برخورد با این پدیده برسیم. پس 
از هفده س��ال از آن زمان پژوهشگاه مطالعات آموزش 
وپرورش و مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردی تبریز 
با برگزاري همایش ملي »دوزبانگي و آموزش: چالش ها، 
چشم انداز ها و راهکارها « در تالش است روح تازه اي به 

آموزش دوزبانگي در ایران بخشد.
 آیا دوزبانگي مسأله است یا پدیده؟

گفتگو  با رضا کالنتري

دوزبانگی در 
قرن21

گفت وگو
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در اوایل قرن بیستم سیاست هاي 
زبان��ي در دنیا ب��ا محدودیت مواجه 
ش��د. به موازات طرح مدرن س��ازي 
زندگي انس��اني، تصور اس��تفاده از 
یک زبان ش��کل گرفت. ب��ه عنوان 
زبان��ي آمریکا  مثال سیاس��ت هاي 
مبن��ي بر متم��دن ک��ردن بومیان 
باعث ش��کل گیري استفاده منحصر 
ب��ه فرد از زبان انگلیس��ي در آمریکا 
گردید. در هم��ان زمان دوزبانگي به 

عنوان یک مشکل یا مسأله مطرح گردید که از تئوري 
مدرنیته نشأت  مي گرفت به این شکل که کشور ها براي 
مستقل و مدرن شدن مي بایست از سنت به مدرنیته 
روي بیاورند و زبان و فرهنگ خود را فراموش و از یک 
فرهنگ و زبان مشترک استفاده نمایند. با رشد صنعت و 
اقتصاد، زبان هم به رنگ مدرن درآمد. به این مفهوم که 
زبان هاي بومي که نشان دهنده هویت ملت ها بود کنار 
گذاشته شد و استفاده از یک زبان براي همگون سازي 
اقلیت هاي یک جامعه رایج گردید. طرح مدرن س��ازي 
ایران که با به قدرت رسیدن حکومت پهلوی آغاز شد 
با تأکید بر سرکوبی اقوام و از بین بردن زبان هاي بومي 
درهمین راستا بود؛ اما جنگ جهانی دوم زمینه ناکافی 
بودن شیوه تعلیم و تربیت تک زباني را فراهم نمود. در 
همان زمان یونسکو استفاده از زبان مادري را در سیستم 
آموزشي در پاسخ به افت تحصیلي زیاد در مناطق دوزبانه 
مورد تأکید قرار داد. از آن پس )دهه1960( دوزبانگي 

یک حق انساني تلقي شد نه مسأله یا مشکل. 
 در ب��دو ورود به قرن بیس��ت و یکم ش��اهد تحول 
درآم��وزش دو یا چندزبانگی هس��تیم. جه��ان امروز 
به طور فزاینده اي در جس��تجوي رشد شهروندان دو یا 
چند زبانه اي اس��ت که قدرت عمل پویا در دو یا چند 
زبان را داشته باشند. مفهوم چندجانبه گرایي زبان که 
هسته  اصلی خود را از ایدئولوژي  مي گیرد که شهروندان 
در هزار ه  س��وم ب��راي در اختیار گرفتن اهداف خود به 
گنجینه  زباني مختلف��ي نیازمندند ما را بر آن می دارد 
تا ب��ا ارائه مفهوم جدید از دوزبانگی، آموزش دوزبانگي 
را ب��ه عنوان فرص��ت در نظر بگیریم ت��ا خودمان را با 
این دوران پیش��رفته وفق دهیم. بنابراین در آغاز هزاره 
س��وم دوزبانگي نه به عنوان مسأله یا مشکل یا حقوق 
شهروندي بلکه به عنوان فرصتی براي جامعه  مي باشد.  

براي اینکه تمام مؤلفه هاي الزم را داراست. 
  با توجه به مصوبه ش�ورای عالی آموزش و پرورش 
و ط�رح ادغ�ام دوره پیش دبس�تان در دوره ابتدایی 
)شش ساله ش�دن آم�وزش ابتدایی( اس�تراتژی های 
آم�وزش کالس اول ابتدای�ی مخصوص�اً در مناطق و 

نواحی دوزبانه به نظرشما چگونه باید باشد؟
اخی��راً ش��واري عال��ي آم��وزش و پ��رورش دوره 
پیش دبس��تاني را در دوره ابتدای��ي ادغ��ام ک��رده 

ک��ه نهایت��اً ط��ول دوره ابتدای��ي 
ش��ش سال مي باش��د. تحقیق��ات 
دانش آموزان  ک��ه  نش��ان مي دهد 
دوزبان��ه در بدو ورود به این مرحله 
داراي مش��کالت فراواني هستند. 
یقیناً درک زبان فارس��ي به همراه 
درک مفاهیم علمي براي کودکان 
دوزبانه مش��کل به نظر  مي رسد. یا 
به عبارتي دیگر این کودکان عالوه 
بر زبان آموزي باید س��وادآموزي را 
هم زمان یاد بگیرند. بناچار در دورۀ ابتدایی بخصوص 
در س��ال اول امکان پرس��ش از معلم در صورت عدم 
درک و فهم مطالب کاه��ش می یابد، و درصورتي که 
ک��ودک در خانواده اي بی س��واد زندگ��ی کند و هیچ 
مساعدتی از سوی اولیاي خود دریافت ننماید، مشکل 
وی دو برابر شده، نتیجه آن مردود شدن و حتی ترک 
تحصیل خواهد بود. یافته های تحقیقات نشان می دهد 
که حتي آموزش یک ماهة پیش دبستانی تأثیر مثبتی 
بر پیش��رفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول مناطق 
دوزبانه دارد و باعث انس بیشتر دانش آموزان با مدرسه 
در جری��ان آموزش می گردد، چه برس��د به دوره یک 
ساله. بنابراین بهتر است استراتژي هاي آموزش دوزبانه 
در ای��ن دوره صورت گی��رد و دانش آموزان پس از آن 
ک��ه قدرت و توانایي خوان��دن و درک مطلب در زبان 
فارسي را کس��ب کردند، تدریس مفاهیم علمي آغاز 
ش��ود. به عبارتي دیگر دانش آموزان ابتدا مهارت هاي 
ارتباط��ي یعني ش��نیداري و گفت��اري را یاد بگیرند 
سپس مهارت هاي شناختي مانند نوشتن و خواندن 
را بیاموزن��د؛ چراکه یادگیري مهارت هاي ش��ناختي 
دش��وارتر از مهارت هاي ارتباطي نظیر گفتگوي بین 

اشخاص  است. 
 چگونه  مي توان آموزش در مناطق دوزبانه را کیفیت 

بخشید؟
 کشور ایران، کشوری پهناور و به لحاظ تنوعات قومی، 
نژادی، فرهنگی و زبانی بسیار غنی است. زبان های محلی 
ایران مانند زبان ترکی، ک��ردی، بلوچی، لري، عربی و 
غیره هر یک بخشی از فرهنگ و هویت قومی، ایرانی و 
اسالمی را تشکیل می دهند. در ایران اگرچه به صورت 
رسمی تعلیم و تربیت دوزبانه به اجرا در نیامده است، در 
دوره های تاریخی اخیر سیاستگذاران آموزش و پرورش 
و مؤلفان کتب درس��ی در دوره ابتدایی مخصوصاً سال 
اول ابتدایی همیش��ه در تألیف این کتب، دانش آموزان 
دوزبانه را مد نظر داشته اند. تا آموزش زبان فارسی برای 
این دانش آموزان با توانایی و ظرفیت آنها منطبق شود. 
برگزاري همایش ها و تأسیس پژوهشکده های مختلف 
در آموزش و پرورش مخصوصاً تشکیل گروه آموزش و 
روش هاي تدریس دوزبانه مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت 

کاربردی تبریز گواه بر این مدعاست.

انواع مدل های تعلیم و تربیت دوزبانه در کشور های 
مختلف به کار مي رود. نتایج حاکی از آن است که کشور ها 
براس��اس توانایی های خود برنامه های مختلف آموزش 
دوزبانگي را در سراس��ر دنی��ا اجرا می کنند. یافته های 
پژوهش ها در زمینه سیاست های برنامه تعلیم و تربیت 
دوزبانه در کشور های مختلف نشان می دهد که بعضی 
از این مدل ها موفق ترند. با توجه به یافته های تحقیقات 
ب��رای اجرای تعلیم و تربیت دوزبان��ه در ایران نیازمند 
تولید مباحث نظری هس��تیم، تا از مدل های مناسب 
پس از هنجاریابی این مدل ها با توجه به شرایط بومی 
و تغییرات جامعه ایران سیاس��ت های مناسب دوزبانی 
اتخاذ گردد. امروزه با توجه به اهمیت زبان انگلیس��ی 
بیشتر والدین ترجیح  مي دهند که کودکانشان این زبان 
را یاد گیرند. در حال حاضر برای اکثر خانواده های ایرانی 
زبان انگلیسی راهی برای ارتباط با دنیای بیرونی است. 
بنابراین وظیفه آموزش و پرورش بسیار سنگین است. 
از طرفی باید ضمن حفظ زبان های بومی و زبان فارسی 
به عنوان زبان رس��می کشور برنامه های مناسبی را در 

مواجهه با زبان های بین المللی فراهم سازد. 
 آخرین یافته هاي آموزش دوزبانگي در کشورهاي 

مختلف چیست؟
برنامه های متعددی در زمینه آموزش دوزبانگی 
در ط��ول دهه های اخیر ارائه گردیده  اس��ت. نتایج 
نشان مي دهد تعلیم و تربیت دوزبانه در دنیا بر اساس 
نُه مدل آموزشی شامل انتقالي، نگهداشت، پرستیژ، 
غوطه ورسازي، تجدید حیات غوطه ورسازي، رشدی، 
دو سویه، تلفیق محتوا-زبان، چندزبانه در دنیا کاربرد 
دارد. معموالً در بسیاري از کشورها مدل هایي به  کار 
مي رود که باعث تقویت زبان ها مي شود. مدل هایي 
مانند غوطه ورس��ازي، تجدید حیات غوطه ورسازي، 
رش��دی، دوس��ویه ب��ا توج��ه ب��ه موفقیت ش��ان 
استقبال کنندگان بیشتري دارند. بنابراین با مقایسه 
مدل های آموزشی دوزبانه و کاربرد مدل هاي ارجح 
مي  توان ب��دون دغدغه فکری درباره تضاد بین زبان 
مادری و رسمی به کودکان اجازه داد تا مسیر طبیعی 

خود را در آموزش طی نمایند. 
در آخ��ر ضمن تقدیر و تش��کر از ریاس��ت محترم 
پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش سرکار خانم دکتر 
تحریري نیک صفت، استدعا داریم با عنایت به استقبال 
پژوهش��گران از همایش مل��ي دوزبانگ��ي و آموزش: 
چالش ها، چش��م انداز ها و راهکارها، و نیز دریافت 520 
مقاله، دبیرخانه دائمي همای��ش دوزبانگي را در مرکز 
تبریز تشکیل دهند تا این همایش به طور ساالنه برگزار 
گ��ردد. از آنج��ا که 70 درصد دانش آموزان در کش��ور 
عزیزمان ایران دوزبانه هس��تند، یقیناً همایش ساالنه 
دوزبانگي فرصت بسیار مناسبي فراهم خواهد آورد تا با 
ارائه نتایج تحقیقات در این زمینه، مباني نظري و عملي 

براي آموزش و پرورش فراهم گردد.

گفت وگو
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کارشناسان  گروه 
1- عادل اسدالهی

2- سعید عارف نژاد
اهداف گروه پژوهشی علوم 

اجتماعی 
1- فراه��م نم��ودن زمینه های 
فعالیت ه��ای  ب��راي  مناس��ب 
تحقیقات��ی در زمینه های علوم 

اجتماعی و مطالعات منطقه ای 
2- پژوهش در مس��ائل و مشکالت نظام آموزشی 
و برنامه های درس��ی علوم اجتماعی در دوره های 

تحصیلی
3- تال ش در راستای غنی سازی فرهنگ منطقه ای 
و ملی از طریق ارائه رهیافت های علمی - پژوهشی

وظایف و فعالیت های گروه :
1- کمک به تدوین سیاست های راهبردی وزارت 
آم��وزش و پ��رورش در حوزه مس��ائل فرهنگی و 

اجتماعی 
2- حمایت از طرح های پژوهش��ی در حوزه علوم 

اجتماعی و مطالعات منطقه ای 
3- مش��ارکت در برگ��زاری همایش های علمی و 

فرهنگی 
4- بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی آموزش و 

پرورش در زمینه های فرهنگی اجتماعی 
5- انتشار مقاالت، کتب علمی و جزوات آموزشي و 
تولید نرم افزار های رایانه ای متناسب با اهداف گروه 

6- حمایت مالی از پایان نامه های دانشجویی 
7- تدوین اولویت های پژوهش��ی گ��روه از طریق 
نیاز س��نجی و تأیید نهایی شورای پژوهشی مرکز 

پژوهشی و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
8- اع��الم اولویت های پژوهش��ی گ��روه از طریق 

فراخوان سراسری
9- دریافت طرح های پیش��نهادی، ارسال آنها به 
داوری و طرح و تصویب نهایی در شورای پژوهشی 

مرکز پژوهشی
طرح های در دست اجرا در سال 1388:

1- مقایسه مهارت های اجتماعی دانش آموزان در 
برخی از مناطق.         

مجري: علي سلطاني
2- بررسی تأثیر فعالیت های فوق برنامه مدارس بر 

مهارت های اجتماعی دانش آموزان.       

مجري: حسین وجدان پرست
3- تحلیل محتوای کتاب درسی 
مطالع��ات اجتماعی ب��ه منظور 
تعیی��ن س��هم برخ��ی از منابع 

معرفتی.         
مجري: دانشگاه تبریز به نمایندگي 

دکتر یوسف ادیب
4- مطالعه تطبیقی برنامه درس 
علوم اجتماعی دوره ابتدایی ایران 

با روسیه و ترکیه.         
مجري: عادل اسدالهي و سعید عارف نژاد

پایان نامه هاي دانش�جویي حمایت ش�ده در سال 
:1388

1 - مقایسه تأثیر آموزش بر مبناي نقشه مفهومي 
و روش س��نتي بر یادگیري درس علوم اجتماعي 
دانش آموزان دوره پیش دانشگاهي در سال تحصیلی  

  87-88
مجري: علی اصغر وثوقی

استاد راهنما: دکتر یوسف ادیب
2 - بررس��ی رابط��ه بین مهارت ه��ای اجتماعی 
وپیش��رفت تحصیل��ی دانش آم��وزان متوس��طه 
شهرستان ملکان درسال تحصیلی87-88                         

مجري: علی سلیمان زاده
 استاد راهنما:دکتر محمود علمی   

3- تعیین میزان شیوع خشونت و عوامل اجتماعي 
مؤثر بر آن، مطالعه م��وردي در بین دانش آموزان 
دبیرستان هاي دخترانه و پسرانه شهر عجب شیر   

مجري: خدیجه تیغ زن      
استاد راهنما:دکتر محمود علمی 

4- بررس��ي می��زان توجه به زمینه ه��اي پرورش 
خالقیت در برنامه  درس��ي تعلیمات اجتماعي در 
دوره  تحصیلي راهنمایي، در س��ال تحصیلي 88-

       87
مجري:  فاطمه اخترشناس          

استاد راهنما: دکتر یوسف ادیب
5- بررسي جایگاه مهارت هاي زندگي در برنامه هاي 
درس��ي س��ال اول متوس��طه از دیدگاه دبیران و 
دانش آموزان پسر شهرستان مرند، در سال تحصیلي 

87-88
مجري :حبیب محمد پور

استاد راهنما : دکتر یوسف ادیب

کارشناسان گروه:
1-رجب ربوی

2-رضا کالنتری
اه�داف گ�روه آم�وزش و روش ه�ای تدری�س 

دوزبانه:
1- انج��ام پژوهش ه��ای علمی و کارب��ردی در 
راس��تای شناسایی مس��ائل و نیازهای آموزشی 
معلمان و فراگیران مناطق و استان های دوزبانه و 

ارائه راهکارهای مناسب در این خصوص.
2- نظم و جهت دهی صحیح و مناسب به فرایند 
یاددهی و یادگیری مناطق دوزبانه با یاری جستن 
از اصول و مبانی نظری زبان شناسی و علوم تربیتی 
)روانشناسی تربیتی، سنجش و اندازه گیری روانی - 
تربیتی، برنامه ریزی درسی، مدیریت رفتار کالسی 

و...(.
3- ارائ��ه روش های مناس��ب تدری��س با تأکید 
ب��ر دوزبانگ��ی در رش��ته ها و دوره های مختلف 

تحصیلی.
4- ارتقای کیفیت آموزش و پرورش استان های 
دوزبان��ه ازطری��ق انجام پژو هش ه��ای کاربردی 
با توج��ه به خصوصی��ات، ویژگی ه��ا، موقعیت 
جغرافیایی و ش��رایط فرهنگی-اجتماعی خاص 

استان های دوزبانه
5- گس��ترش فرهن��گ اس��تفاده ازرویکردهای 
پژوهشی درجهت تصمیم گیری های آموزشی و 
اجرایی سازمان های آموزش و پرورش استان های 

دوزبانه در فرایند یاددهی-یادگیری
6- ایجاد زمینه های الزم جهت انجام پژوهش های 
علمی و کاربردی پیرامون مس��ائل و مش��کالت 
خاص آموزش وپرورش اس��تان های دوزبانه اعم 
از مس��ائل روانی، تربیتی، آموزش��ی، اجتماعی، 
فرهنگی، جنسیتی، اقتصادی، زبانی، مهارت های 

عملی و...

معرفی گروه پژوهشی 

آموزش و روش های 
تدریس دوزبانه

معرفی گروه پژوهشی 

تعلیم و تربیت کاربردي تبریز
معرفی گروه پژوهشی علوم اجتماعی و مطالعات منطقه ای

معرفی گروه

عادل اسدالهی
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7- ایجاد بستر مناسب برای نشر آثار در زمینه های 
گوناگون آموزشي و پرورشي در استان های دوزبانه.

8- ایجاد بس��تر مناس��ب برای کاربست یافته های 
پژوهشی

وظایف گروه آموزش و روش های تدریس و زبانه:
1- پژوهش در زمینه مس��ائل گوناگون آموزش��ي 
و پرورش��ي در اس��تان های دوزبان��ه در دوره های 

تحصیلی.
2-ارزشیابی کیفی وکمی پژوهش های انجام شده 
در آموزش و پرورش استان های دوزبانه در موضوع 

دوزبانگی.
3- برگزاری دوره های آموزشی مناسب در استان های 
دوزبانه جهت تقویت و توسعه بنیة علمي همکاران 

شاغل در مناطق دوزبانه. 
4- برگزاری همایش های مربوط به حوزه دوزبانگی.

5- حمای��ت از مؤلفین، و مترجمین آثار مربوط به 
آموزش و پرورش دوزبانه.

6- حمایت مالی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و 
دکترا در حوزه دوزبانگی

اهم فعالیت های پژوهشی گروه آموزش و روش های 
تدریس دوزبانه:

فعالیت های پژوهشی سال 88، در سه بخش تقدیم 
خوانندگان محترم مي گردد: 

الف( طرح پژوهشی:
از بین عناوین طرح هاي واصله درمورد اولویت هاي 
پژوهش��ی اعالم ش��ده، 5 طرح از س��وي ش��ورای 
پژوهشی مرکز تأیید و برای عقد قرارداد به پژوهشگاه 
مطالعات آموزش وپرورش ارس��ال گردیده اس��ت. 

عنوان و مجریان طرح به شرح ذیل می باشد: 
1-عن��وان طرح: مطالعه تطبیق��ی تعلیم و تربیت 
دوزبانی در کشورهای آمریکا، کانادا، انگلیس، چین 
و هند و ارائه راهکار برای آموزش و پرورش دوزبانی 

در ایران
مجری طرح: معاونت پژوهش و فن آوري دانش��گاه 

تبریز
مدیر پروژه: دکتر رحیم بدري گرگري

2-عنوان طرح : بررسی و تحلیل کتاب فارسی اول 
ابتدایی از بُعد زبان آموزی در مناطق و نواحی دوزبانه 

و طراحی محتوای مناسب برای آن.
مجری طرح: محمدعلی مجلل چوبقلو

3-عنوان طرح: تعیین مؤلفه های برنامه درس��ی 
کتاب فارس��ی برای مناط��ق و نواحی دوزبانه در 

دوره ابتدایی
مج�ری طرح: معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه 
تربیت معلم آذربایجان به نمایندگی از دانش��گاه 

تربیت معلم آذربایجان
مدیر پروژه: دکتر موسی پیری

4- عنوان ط��رح: فراتحلیل پژوهش های دوزبانه 
ازنظر کیفی، کمی و محتوایی  

مج�ری طرح: معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه 
تربیت معلم آذربایجان به نمایندگی از دانش��گاه 

تربیت معلم آذربایجان
مدیر پروژه: دکتر جواد مصرآبادی

5- بررسی روش های آموزش دوزبانه
مجری طرح: رضا کالنتری

ب(  پایان نامه هایی که توسط پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش مورد حمایت مالی قرار گرفته اند 

به شرح زیر می باشند:
1- مقایسه مهارت های نوش��تاری دانش آموزان 
دوزبانه )کرد-ترک( شهرهای بوکان و شاهین دژ 

در پایه های چهارم و پنجم مقطع ابتدایی
دانشجو:  اسماعیل مام عبداله

2- مقایسه قدرت خوانایی دانش آموزان دوزبانه و 
تک زبانه در درس فارسی پنجم ابتدایی 

دانشجو:  نظیره محمودی
3- مقایسه عملکرد تحصیلی، مهارت اجتماعی 
و نوع پرخاش��گری در بی��ن دانش آموزان دختر 

تک زبانه و دوزبانه مقطع ابتدایی
دانشجو:  زهرا موسوی اصل

4- بررسی مقایسه هوش اجتماعی و عزت نفس 
دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه مقطع متوس��طه 
ش��هر تبریز و منطقه یک ته��ران و رابطه آن دو                  

دانشجو:  سعید عارف نژاد
ج( برگزاری همایش ملی دوزبانگی و 

آموزش: چالش ها، چشم اندازها و راهکارها.
برای این همایش 520 مقاله از سراس��ر کش��ور 
ارس��ال گردیده است، که از بین آنها 80 مقاله از 
طریق کمیته علمی همایش و داوری جهت ارائه 
و پوستر انتخاب گردیده است، که انشااهلل در دهم 

اسفند ماه 88 برگزار می شود.

رضا کالنتري پژوهشگر آموزش و روش هاي تدریس 
دوزبانه پژوهشكده تبریز

مبانی آموزش و پرورش دوزبانه و دوزبانگی
عبارت آموزش دوزبانه، در اصطالح رایج، عاري از ابهام مي نماید؛ اما 
به عکس، آموزش دوزبانه عنواني ساده  انگارانه براي یک پدیده پیچیده 
است. این جمالت بارها در این کتاب با عناوین مختلف بیان شده اند. 
کتاب حاضر توس��ط کولین بیکر یکي از سرش��ناس ترین محققان 
این حوزه به زبان انگلیس��ي نوشته شده است. این کتاب بعد از بیان 
تعاریف، تمایزات، رویکردها، نظریه ها و مدل های آموزش دوزبانگی 
شرح جامعي از آموزش دوزبانه را از منظر جامعه شناسي، روانشناسي 
و زبان شناسي به دست مي دهد. آموزش دوزبانگي موضوعي بحث انگیز 
براي معلمان، سیاست مداران آموزشي و حتي جامعه مي باشد. در این 
کتاب کولین بیکر تالش دارد به صورت منطقي به این سؤاالت جواب 
دهد. آیا دوزبانگي ضعف اس��ت یا قوت؟ فرصت است یا مسأله؟ جزو 
حق ش��هروندي اس��ت یا پدیده اجتماعي؟پیامد منفی برای کودک 
دوزبانه دارد یا مثبت؟  با عملکرد شناختی ذهن رابطه معنی دار دارد 
یا خیر؟  مدل ها و اس��تراتژی های مناسب آموزش دوزبانگي کدام اند؟ 
م��دارس اثربخش برای دانش آموزان دوزبانه کدام اند. در دنیاي مدرن 
چگون��ه باید با این موض��وع برخورد کرد؟ برای پاس��خگویی به این 
سؤاالت عالقه مندان آموزش دوزبانگي را به خواندن این کتاب توصیه 

مي کنیم.  

معرفي کتاب

مبانیآموزشوپرورشدوزبانهو
دوزبانگی

تاليف: كولين بيكر  
ناشر:  مالتي لينگول متر

سال انتشار: چاپ چهارم 2008

معرفی گروه
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فهرست مطالب
این کتاب قطور داراي 19 فصل به شرح ذیل مي باشد. 

فصل1: دو زبانگی: تعاریف و تمایزات
فصل2: سنجش دوزبانگی

فصل3: زبان های در معرض خطر: طراحی و تجدید حیات
فصل4: زبان ها در جوامع

فصل5: رشد اولیه دوزبانگی
فصل6 : رشد ثانویه دوزبانگی
فصل7 : دوزبانگی و شناخت 

فصل8: نظریه های شناختی دوزبانگی و برنامه درسی 
فصل9: درآمد تاریخی به آموزش دوزبانه: ایاالت متحده 

فصل10: انواع آموزش دوزبانه
فصل11: آموزش برای دوزبانگی و دو سوادی )باسواد شدن در دو زبان(

فصل12: اثر بخشی آموزش دوزبانه 
فصل13: مدارس و کالس های اثربخش برای دانش آموزان دوزبانه

فصل14: سواد، دوسواده و چندسواده برای دوزبانه ها
فصل 15: سنجش و نیازهای ویژه آموزشی دوزبانه ها

فصل16: افراد ناشنوا، دوزبانگی و آموزش دوزبانه
فصل 17: دوزبانگی و آموزش دوزبانه به عنوان مسأله، حقوق و منبع

فص��ل18: دوزبانگ��ی و آم��وزش دوزبان��ه، ایدئول��وژی، هوی��ت و 
توانمندسازی 

فصل19: دوزبانگی در دنیای مدرن
  

 دوزبانگي در خانواده )راهنمایي براي خانواده(
دنیاي امروز دنیاي مهاجرت هاست. شهروندان در هزار ه  
سوم براي در اختیار گرفتن اهداف خود به گنجینه  زباني 

متنوعي نیازمندند و این چندجانبه گرایي زباني ممکن است 
از طریق تحصیل، مطالعه  ش��خصي، یا شرکت در جوامع 
وابسته به هم به دست آید. البته مدارس نقش اصلي را در 
رشد کثرت گرایي زباني به عنوان یک موضوع ارزشمند بازي 
مي کنند. ش��اید امروزه نتوان مدرسه اي را یافت که در آن 
چندین دانش آموز دوزبانه وجود نداشته باشد. کتاب حاضر 
راهنمایي است براي والدیني که خواه یا ناخواه کودکانشان 
در محیط دوزبانه قرار مي گیرند. البته این کتاب به دنبال 
بحث هاي نظري و روان شناختي خاص نیست بلکه حاوي 
مس��ائل عملي براي کمک به والدیني اس��ت که کودکان 
دوزبانه دارند. از ویژگي هاي مهم این کتاب مي توان به نکات 

زیر اشاره کرد.
 بیان خالصه تحقیقات انجام گرفته و مطالعات موردي در 

زمینه آموزش دوزبانگي
 تشریح موضوعات و مفاهیم مهم دوزبانگي

 قابل استفاده بودن در بسیاري از نقاط دنیا براي والدین
این کتاب مشتمل است بر سه بخش:

در بخ��ش اول نویس��ندگان والدین را در ش��ناخت 
عوامل مؤث��ر بر اتخاذ تصمیم براي پ��رورش دوزبانگي 
در کودکانش��ان یاري مي رساند. بخش دوم به مطالعات 
م��وردي اختص��اص دارد که از طریق آنه��ا راه حل هاي 
مختلفي ارائه مي شود. بخش سوم راهنمایي است براي 
پاسخ دادن به پرس��ش هایي که اغلب درباره دوزبانگي 

مطرح مي شود.
  

روش تحقیق در دوزبانگي و چندزبانگي
کتاب هاي بسیار زیادي به مقوله دوزبانگي و چند زبانگي 
پرداخته اند. دانشجویان و پژوهشگران این حوزه از »آنچه 
باید بدانند« آگاهي دارند، اما اطالعاتش��ان از »روش هایي 
که باید بدانند« بس��یار اندک اس��ت. پر واضح اس��ت که 
دانش��جویان و پژوهشگران براي انجام طرح هاي پژوهشي 
در این حوزه باید بهترین روش را براي گرد آوري، تجزیه و 
تحلیل داده ها و انتخاب متغیرها براي طراحي یک آزمایش 
یا مطالعه موردي برگزینند. در این راس��تا انتشارات بلک 
ول کت��اب » روش تحقی��ق در دو زبانگي و چند زبانگي« 
را در س��ال 2008 به زیور طبع آراس��ته است. مخاطبان 
کتاب دانش��جویان کارشناسي ارشد، دکترا و پژوهشگران 
رشته هایي مانند زبان شناسي، روان شناسي، آسیب شناسي 
گفتار و زبان، جامعه شناس��ي، انسان شناس��ي، و تعلیم و 
تربیت هستند. کتاب گستره اي از عناوین پژوهشي، مفاهیم 
و رویکرده��اي کلیدي، روش ها و ابزارهایي براي گردآوري 
و تجزی��ه و تحلیل داده ها را ب��ه خواننده معرفي مي کند. 
همچنین اطالعات با ارزش��ي در زمینه منابع پژوهش��ي، 
کنفرانس ه��ا و مجالت در اختیار خوانن��ده قرار مي دهد. 
بخش هاي مختلف کتاب توسط گروه هایي پژوهشي که به 
طور مستقیم در حوزه دوزبانگي و چندزبانگي کار میداني 

انجام داده اند تدوین شده است. 
راهنما شامل سه بخش است. بخش نخست از دو فصل 

تشکیل شده اس��ت. فصل نخست به توصیف دوزبانگي و 
چندزبانگي، نظریه هاي مطرح در این حوزه و س��ؤال ها و 
فرضیه هاي مطرح مي پردازد و فصل دوم توصیه هاي عملي 
در فرایند انجام پژوهش در این حوزه را پیشنهاد مي کند و 

ارتباط بین نظریه، روش و داده را تبیین مي کند. 
بخش دوم راهنما که شامل 17 فصل است موضوعاتي 
در زمین��ه روش و ابزارهاي گ��ردآوري و تجزیه و تحلیل 
داده ها را معرف��ي مي کند. توالي فصل ها در حالت کلي از 
فرایند انجام طرح هاي پژوهشي تبعیت مي کند. بخش دوم 
از تصمیم گیري در خصوص منبع داده شروع مي شود و با 
پرداختن به طراحي مطالعه به روش هاي مختلف تحلیل 
داده ها مي رس��د. بخش سوم اطالعات و توصیه هایي را در 
زمینه ایده هاي پژوهشي، انتش��ار نتایج پژوهش، و منابع 
پژوهشي شامل مي شود و هدف این است که پژوهشگران 
جوان در این حوزه خالقیت را تمرین کنند و پژوهش خود 

را در ارتباط با سایر پژوهش ها ببینند. 
راهنما به منظور کامل کردن و نه جایگزین ش��دن به 
جاي کتاب هاي دانشگاهي تدوین شده است و سعي شده 

تا حد امکان کتابي عملي باشد. 
ویراستاري مجموعه مقاالت کتاب به اهتمام لي وي، 
استاد دانش��گاه لندن در زبان شناسي کاربردي، و ملیسا 
مویر اس��تادیار زبان شناسي انگلیسي دانش��گاه اوتاناي 

بارسلونا انجام شده است.
کتاب حاضر توسط احمد رمضاني واسوکالیي و آتوسا 
رس��تم بیک تفرشي در حال ترجمه اس��ت. امید است تا 
دي ماه سال 89 ترجمه کتاب در اختیار عالقه مندان قرار 

گیرد.

روشتحقیقدردوزبانگيوچندزبانگي
محقق: احمد رمضاني واسوكاليي

به اهتمام: لي وي؛ استاد دانشگاه لندن
مليسا موير استاديار زبان شناسي انگليسي  

ناشر:   انتشارات بلك ول

دوزبانگيدرخانواده
)راهنمایيبرايخانواده(

تأليف: اديت هاردينگ-فيليپ رايلي
ترجمه: ماندانا ارفع كبودوند
ناشر:  مركز نشر دانشگاهي 

معرفي کتاب


