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مقدمه :

اولین نشست علمی-تخصصی با عنوان "تعلیم و تربیت در مناطق دو یا چند زبانه" 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش )مرکز پژوهشی تبریز( در روز یکشنبه 
مورخ 97/07/29 اجرا گردید. این نشست با شرکت 120 نفر از اساتید و دانشجو 
معلمان دانشگاه فرهنگیان،  معلمان، کارشناسان و  مدیران آموزش و پرورش در 
راستای راهکارهای سند تحول بنیادین در خصوص توانمند سازی دانش آموزان 
ساکن در مناطق دو زبانه با نیازهای ویژه با تاکیدبر ایجاد فرصت آموزشی متنوع 

و با کیفیت برگزار شد. 

در ابتدای نشست، کلیپی از دیدار مقام معظم رهبری )مدظله العالی( با خانواده 
های شهدای دفاع مقدس در تاریخ 95/09/16 و گفتگوی ایشان با نوه شهید 
زنده دل )کودک 5 ساله به نام پارسا( پخش شد. در این کلیپ کوتاه، مقام معظم 
رهبری با پارسا درباره نقاشی اش صحبت می کنند. در آخر گفتگو آقا از پارسا 
می پرسند: سن تورکیسن یا فارسسان؟ مادر پارسا می گوید، ترکی متوجه می 
شود، اما نمی تواند صحبت کند. آقا می فرمایند، "شما ترکی یادش بدید تو خونه، 
ترکی بلد بشه. فارسی را تو کوچه و مدرسه یاد می گیرد، می شود دوزبانه".  این 

کلیپ شور و شوقی خاصی در سالن نشست ایجاد کرد. 
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در ابتدای نشست دکتر رضا کالنتری،  سرپرست مرکز پژوهشی تبریز، پس از 
خیرمقدم گوئی به حضار و ابراز خرسندی از حضور اساتید دانشگاه های تهران، 
ارومیه و تبریز و سایر محققین و عالقمندان حوزه تعلیم و تربیت، این نشست را 
فرصت بسیار مغتنمی برای افزایش دانش تخصصی و آشنایی با مفاهیم جدید 
در حوزه تعلیم و تربیت دوزبانه دانسته و گفتند: متاسفانه در برخی موارد، ما 
ایده ها و اندیشه هایمان را بدون نظریه و مفهوم سازی شکل می دهیم. در 
حالی که محصول نظام های آموزشی فاقد نظریه پردازی و تحقیق و پژوهش 
را  این موضوعات  ماهانه  بتوانیم در جلسات  امیدوارم  بدون پشتوانه هستند. 
مطرح و راهکارهای عملی و کاربردی به کمک اساتید و اندیشمندان این حوزه 
ارائه نماییم. آموزش و پرورش مناطق دوزبانه و روستایی و مرزی، مورد توجه 
جدی ریاست محترم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، آقای دکتر تورانی 
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و همچنین ریاست محترم پژوهشگاه مطالعات، دکتر آقای کریمی  می باشد که 
من صمیمانه از عنایات خاص شان به این مرکز پژوهشی تقدیر و تشکر می کنم.  
همچنین به جهت حمایت های مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان، آقای 
دکتر پاشایی و معاون پژوهشی ایشان، دکتر قهرمانی فرد و ریاســـت دانشگاه 
فرهنگیان استان، آقای دکتر خدیوی و همکاران ایشان،  اعضای محترم پنل دکتر 
ادیب و دکتر صفایی اصل و همکارانم دکتر محمودزاده، دکتر رهروی، دکتر عارف 

نژاد تقدیر و تشکر  می نمایم. 



سخنرانی ها
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دکتر امیلیا نرسیسیانس

مدیر گروه و دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران

موضوع سخنرانی: مباحثی  در دو زبانگی از دیدگاه علوم اجتماعی

خیلی خوشحال هستم که در این نشست شرکت کرده ام. موضوع سخنرانی 
من در چندین بخش تنظیم شده است که خدمتتان عرض خواهم کرد. در ابتدا 
باید عرض کنم که زبان ها و گویش ها ثروت ملی یک کشور هستند. بر اساس 
این تلقی، تنوع زبانی نه تنها عامل منفی )مثاًل در حفظ وحدت ملی( نیست، بلکه 
مانند تنوع زیستی یک شرط مهم برای تضمین انعطاف پذیری است.  احترام 
متقابل به ارزش های گروهی و قومی و استفاده متقابل از دستاوردهای تاریخی و 
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فرهنگی می تواند هم عامل حفظ وحدت و هم عامل تسهیل تطابق و تکامل ملی 
و فرهنگی باشد. اینها نقطه نظر اولیه من بود، که اجماال خدمتتان عرض کردم. 

سخنرانی من شامل بخش های ذیل می باشد: 

é چکیده

é شیوه های دوزبانگی

é طرق دوزبانگی

é درجه دوزبانگی

é عوامل موثر در دوزبانگی

é انواع دوزبانه ها

é آستانه های دوزبانگی

é توانش های زبانشناختی، ارتباطی، شناختی

é راهبردهای جبرانی و چند مثال

کودکان چطور  ببینید،  که  کنم  مطرح  را  دوزبانگی  های  شیوه  خواهم  می 
دوزبانه می شوند. فرض کنید که زبان آموزی در خانواده اتفاق می افتد که 
البته همینطور هم هست. اما والدین در عصر جدید، همه از یک قوم و یک 
زبان نیستند. ممکن است با قومیت های متفاوت و زبان های و فرهنگ های 
متفاوتی باهم ازدواج کنند و بخواهند با فرزند خود با دو زبان صحبت کنند. 

ببینیم چه مدل های در جوامع منجر به دوزبانه شدن کودکان می شود:



11گزارش سخنرانی های  نشست علمی-تخصصی: "تعلیم و تربیت در مناطق دو یا چند زبانه"

شیوه اول و دوم، ممکن است والدین، زبان های بومی متفاوتی داشته باشند، 
به زبان های یکدیگر تسلط داشته باشند، و یا ممکن است زبان یکی از والدین، 
زبان غالب جامعه باشد، این نقطه مهم است و هریک از والدین بخواهند به زبان 
خودشان با کودک صحبت کنند. اگر جامعه ایران را بخواهم مثال بزنم، فرض 
کنید که مادر ترکی زبان باشد و مسلط به زبان فارسی باشد و پدر فارسی زبان 
باشد و مسلط به زبان ترکی باشد، همانطور که گفتم،  زبان یکی از والدین زبان 
غالب جامعه است. مثال یک زوج دوزبانه در تهران زندگی می کنند و کودک 
آنها از طریق زبان پدر یا مادر دوزبانه می شود. یا به عنوان مثال، والدین زبان 
های بومی متفاوت دارند، زبان یکی از والدین، زبان غالب جامعه است ولی هر دو 
والدین با زبان غیر غالب با کودک صحبت می کنند و کودک در خارج از خانه 

مثال در کوچه، خیابان و کودکستان در معرض زبان غالب قرار می گیرد. 

شیوه سوم را مطرح می کنم که زبان خانه غیر غالب است. این حالتی است که 
در استان های دوزبانه کشور رایج است. والدین زبان بومی یکسان دارند و هر 
دو والدین با زبان بومی خودشان با کودک صحبت می کنند. ولی زبان غالب در 
جامعه با زبان آنها متفاوت است. مثال مادر و پدر ترک است و زبان غالب جامعه 

زبان فارسی است.

 شیوه چهارم این است که زبان خانه دوگانه است، یعنی غیر غالب و بدون 
حمایت جامعه. یعنی والدین زبان های بومی متفاوت دارند و هریک از والدین به 
زبان بومی خودشان با کودک صحبت می کنند. در جامعه ایران فرض کنید، پدر 

کرد باشد و مادر بلوچ و هر دو با زبان خودشان با فرزند صحبت بکنند.

 شیوه پنجم اشتراک در یک زبان غالب و یک زبان دیگر است. والدین زبان های 
بومی یکسان دارند. یکی از والدین به زبان های غالب جامعه و دیگری با زبان 
غیر رایج در جامعه با کودک صحبت می کند. زبان ارتباطی جامعه زبان غالب 
جامعه است. به عنوان مثال در تهران، مادر ترک است با کودک ترکی صحبت 
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می کند، پدر ترک است با کودک به زبان فارسی صحبت می کند. زوجین با 
یکدیگر فارسی صحبت می کنند. 

در شیوه ششم، زبان های متنوعی داریم که در کشورهای چندزبانه رایج است.. 
هریک از والدین خودشان دوزبانه هستند  و برخی از افراد جامعه هم مثل آنها 
دوزبانه است. والدین با کودکان از طریق رمز گردانی با زبان های متفاوت صحبت 
می کنند. مثال، در جامعه ایران دوزبانه ترکی و فارسی را داریم  و اینکه پدر و 
مادر هم ترکی هم فارسی بلد هستند و افراد فامیل  ترک- فارس یا فارس- ترک 
هستند.  بنابراین فرزند این خانواده در محیطی قرا گرفته است که زبان های 
ترکی و فارسی را مداوم می شنود. لذا،  شیوه های دوزبانگی را می توان در شش 

گروه ذیل تقسیم بندی کرد:  

شیوه اول:  زبان های قابل فهم برای همه

é والدین زبان های بومی متفاوت دارند.

é بر زبان های یکدیگر تسلط دارند.

é زبان یکی از والدین، زبان غالب جامعه است.

é هر یک از والدین به زبان خود با کودک صحبت می کند.

é جامعه: ایران/ : مادر ترک)مسلط به فارسی(+ پدر فارس) مسلط به 
ترکی(  زبان جامعه )فارسی(

شیوه دوم: زبان غیرمسلط در خانه

é والدین زبان های بومی متفاوت دارند.
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é زبان یکی از والدین، زبان غالب جامعه است.

é هر دو والدین با زبان غیر غالب با کودک صحبت می کنند.

é کودک فقط بیرون از خانه )در کودکستان( در معرض زبان غالب قرار 
می گیرد. 

é جامعه: ارمنستان: مادر فارسی + پدر ارمنی )زبان خانه فارسی(  زبان 
غالب درجامعه )کودکستان( ارمنی است.

شیوه سوم: زبان خانه غیر غالب بدون حمایت جامعه )شیوه رایج 
در استانهای دو زبانه ایران(

é والدین زبان بومی یکسان دارند.

é هر دو والدین با زبان بومی خود با کودک صحبت می کنند.

é زبان غالب در جامعه با زبان آنها فرق دارد.

é جامعه: ایران: مادر ترک + پدر ترک  زبان غالب در جامعه فارسی 
است

é جامعه: ایران: مادر ارمنی + پدر ارمنی  زبان غالب در جامعه فارسی 
است

é شیوه چهارم: زبان خانه دوگانه، غیرغالب بدون حمایت جامعه

والدین زبان های بومی متفاوت دارند.
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é هر یک از والدین به زبان بومی خود با کودک صحبت می کنند.

é جامعه: ایران )فارسی( : مادر کرد+ پدر بلوچ  زبان غالب در جامعه 
فارسی است.

é جامعه: ایران )فارسی( : مادر کرد+ پدر ارمنی زبان غالب درجامعه 
فارسی است.

شیوه پنجم: اشتراک در یک زبان غالب و یک زبان دیگر

é والدین زبان های بومی یکسان دارند.

é یکی از والدین به زبان رایج جامعه و دیگری با زبان غیر رایج در جامعه 
با کودک صحبت می کنند. 

é زبان ارتباطی والدین، زبان غالب جامعه است.

é جامعه: تهران: مادرترک به زبان ترکی با کودک صحبت می کند +پدر 
ترک )با کودک فارسی صحبت می کند (/ )زوجین  با یکدیگر فارسی 

صحبت می کنند .

é شیوه ششم: زبان های متنوع )در کشورهای چندزبانه(

é هر یک از والدین دوزبانه هستند.

é بعضی از افراد جامعه هم مانند آنها دوزبانه هستند.
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é والدین با کودکان )از طریق رمزگردانی با زبان های متفاوت با کودک 
صحبت می کنند.

بعضی  é جامعه ایران: مادر دو زبانه ترکی - فارسی + پدر فارسی- ترکی
از افراد جامعه دوزبانه ترکی – فارسی.

é جامعه ایران: مادر دو زبانه ارمنی - فارسی + پدر فارسی- ارمنی  
بعضی از افراد جامعه دوزبانه ارمنی – فارسی.

در ادامه طرق دوزبانگی را مطرح می کنم. ببینید،  در ادبیات پژوهش ها، هم 
دوزبانه طبیعی داریم که کودک یادگیری هردو زبان را در دوره کودکی و در 
دوره پیش دبستانی، بدون آموزش رسمی و در روند طبیعی یاد می گیرد. دوزبانه 
مدرسه ای را داریم و فکر می کنم، مدلی که در مورد ایران می تواند درست 
باشد، این روش است. یادگیری زبان دوم در روند آموزش مدرسه ای اتفاق می 
افتد  و در واقع، بهترین  مکان برای تمرین زبان دوم مدرسه است. شاید سئوال 
پیش بیاد که به جهت قرار گرفتن در  معرض رسانه های فارسی قبل از مدرسه، 
کودک تا اندازه ای با زبان فارسی آشنا شده است. اما جواب من این است؛ درست 
است که کودک از طریق رسانه، یک مقدار با زبان فارسی آشنا می شود، اما به 
علت ارتباط تک سویه بودن رسانه ها، کودک جایی برای تمرین کردن زبان دوم 
ندارد. یعنی زبانی که کودک در معرض آن قرار دارد، ارتباط یک سویه است، به 
عبارتی، دوسویه یا تولید کننده نیست. دوزبانگی فرهنگی مثل دوزبانه مدرسه 
ای است، با این تفاوت که زبان دوم در سنین بزرگسالی به منظور اهداف خاص، 
مثال یافتن شغل یاد گرفته می شود. اما نقطه مهم اینجاست که اگر در تعلیم و 
تربیت آموزش دوزبانگی درست انجام نگیرد، منجر به یک معظل اجتماعی می 

گردد. به طور خالصه، طرق دوزبانگی شامل موارد ذیل می باشد. 
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طرق دوزبانگی

1-دوزبانه طبیعی: یادگیری هر دو زبان در زمان کودکی و پیش دبستانی 
بدون آموزش رسمی در روند طبیعی و زندگی روزمره به منظور برقراری 

ارتباط در جامعه.

2- دوزبانه مدرسه ای: یادگیری زبان دوم در روند آموزش رسمی در 
مدرسه که به ندرت  می تواند در محیطی غیر از مدرسه از آن بهره گیرد. 

3- دوزبانگی فرهنگی: مانند دوزبانه مدرسه ای است با این تفاوت که زبان 
دوم در سنین بزرگسالی به منظور اهداف خاص از قبیل شغل ، مهاجرت و 

... به کار گرفته می شود.

4- دوزبانه قومی: یادگیری زبان دوم بنابر شرایط سیاسی، اجتماعی- 
فرهنگی که زبان غالب را معمواًل اقلیت ها برای حفظ بقا و کنترل معیشت 

فرا می گیرند )شیوه های آموزشی و فرهنگی صحیح در این مورد باید 
مورد توجه قرار گیرد(.

5- دو زبانگی نخبگان یا برگزیدگان: یادگیری زبان دوم از سر شوق و 
اراده فرد به عنوان یک فعالیت روشنفکرانه در بین طبقات مرفه اجتماعی 

صورت می گیرد.

اما ببینیم که درجه های دوزبانگی چی هستند. االن ما دیگر نمی توانیم با دیدگاه 
ارسطویی به مسئله دوزبانگی نگاه کنیم. یعنی اینکه تصور کنیم، کسی صددرصد 
دوزبانه است یا نیست. همچین چیزی وجود ندارد. من دوست دارم از یک مدل 
ریاضی با عنوان نظریه فازی استفاده کنم. به عبارتی مقوله های صفر یا یک نیستند. 
در موضوع دوزبانگی میزان ارزش های تعلق به یک زبان متفاوت است. یعنی باید 
به صورت طیفی به مسئله نگاه کرد. در ذیل معیار سنجش دانش زبانی بر حسب 
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موضوع بعدی من در مورد عوامل موثر در دوزبانگی  از لحاظ روانی، فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی، آموزشی است که شامل عوامل یاررسان و عوامل بازدارنده 
است. اگر اول بخواهم از عوامل یاررسان صحبت کنم. انگیزه یکی از مهم ترین 
های  گروه  به  نسبت  همبستگی  احساس  است.  زبان  یادگیری  در  متغیرها 
فرهنگی- زبانی از جمله مقوله های دیگر از عوامل یاری رسان هستند. من از 
دانشجویانم بعضی وقت ها می پرسم، اگر هر زبان به شکل یک قرص باشد که 
با خوردن آن به زبان مورد نظر مسلط شوید، شما دوست دارید کدام قرص را 
انتخاب کنید!؟ وابستگی عاطفی در دانستن زبان های دیگر، احساس همبستگی 

ذخیره زبانی تک زبانه ها ارائه شده است که بر اساس میزان تسلط بر زبان اول و 
دوم متفاوت است. 

درجه دوزبانگی: 

معیار سنجش دانش زبانی بر حسب ذخیره زبانی تک زبانه ها
 

L1 L1 L2 

L1 L1 L2 

L1 L1 L2 

کاماًل دوزبانه

تقریبًا دوزبانه

شبه دوزبانه همزادL2 بار زبانی 
کمتری به نسبت L1 دارد.
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نسبت به گروه های فرهنگی- زبانی دیگر و توانایی ایجاد ارتباط با گروه های 
زبانی دیگر از موارد عوامل یاری رسان هستند.  در جدول زیر جزئیات عوامل 

یاری رسان و بازدارنده در دوزبانگی توضیح داده شده است: 

عوامل روانی، فرهنگی ،اقتصادی، اجتماعی در دوزبانگی

عوامل یاری رسان عوامل بازدارنده
)عواملی که سبب می شوند تا شخص به دو یا 
چند زبان صحبت کند و تسلط خود را در آن 

زبان ها افزایش دهد.(

)عواملی که سبب می شوند تک زبانگی به وجود 
بیاید یا تسلط به یکی از زبان ها بیشتر باشد.(

1- انگیزه یادگیری زبان های دیگر

2- وابستگی عاطفی در دانستن زبان های دیگر

های  گروه  به  نسبت  همبستگی  احساس   -3
فرهنگی- زبانی دیگر

4- توانایی ایجاد ارتباط با گروه های زبانی دیگر

انگیزه  فقدان  برای  انگیزه  فقدان   -1
برای فراگیری زبان دیگر

2- احساس حقارت در سخن گفتن به 
زبان قومی، زبان مشترک یا هر دو

3- عدم همبستگی عاطفی نسبت به 
گروه های دیگر زبانی- فرهنگی

کالمی-  رابطه  ایجاد  در  ناتوانی   -4
فرهنگی گروه دیگر

نی
روا

ل 
وام

ع

1- زندگی در یک منطقه چندزبانه

قومی-  اقلیت  یک  به  وابستگی  و  تعلق   -2
فرهنگی دیگر

3- تماس های برون- درون گروهی گسترده

4- وجود حوزه های کاربردی برای هر دو زبان

و  نشریات  عمومی،  های  رسانه  وجود   -5
فعالیتهای علمی- فرهنگی- ورزشی 

1- زندگی در یک منطقه تک زبانه

قومی-  اقلیت  به  وابستگی  عدم   -2
فرهنگی دیگر

3- عدم تماس های اجتماعی و عاطفی، 
بی نیازی به زبان مشترک استاندارد به 

ویژه در مناطق روستایی

4- عدم وجود حوزه های کاربردی برای 
زبان دیگر

عمومی،  های  رسانه  وجود  عدم   -5
نشریات و فعالیتهای علمی- فرهنگی- 

ورزشی 

عی
ما

جت
- ا

دی
صا

اقت
 -

گی
هن

فر
ل 

وام
ع
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اجتماعی-  های  گروه  توجه  عدم  به  توانم  می  آموزشی،   بازدارنده  عوامل  از 
فرهنگی مختلف و یا تشویق ملیت گرایی و قوم محوری اشاره کنم. از جمله 
عوامل آموزشی، یاری سان دوزبانگی می توان به آموزش اجتماعی مناسب و 
احترام به گروه های فرهنگی قومی- زبانی مختلف، آموزش ارزش های اخالقی 
و عدم تشویق ملیت گرایی افراطی و قوم محوری،  دسترسی همگانی به آموزش 
رسمی و استفاده مناسب از ارزش های ادبی- هنری- فرهنگی گروه های مختلف 
قومی- فرهنگی- زبانی در ایران،  ایجاد شرایط دوزبانگی افزایشی،  وجود برنامه 
های آموزشی از طریق رادیو و تلویزیون مخصوص دوزبانه ها، برنامه ریزی و 
انتخاب مباحث مخصوص دوزبانه، و آموزش معلمان مخصوص برای تدریس در 
مناطق دوزبانه،  فعالیت های فوق برنامه و دوره های ویژه پیش دبستانی برای 

کودکان دوزبانه اشاره کرد. 
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عوامل آموزشی موثر در دوزبانگی 

عوامل یاری رسان عوامل بازدارنده

)عواملی که سبب می شوند تا شخص به دو 
یا چند زبان صحبت کند و تسلط خود را در 

آن زبان ها افزایش دهد.(

)عواملی که سبب می شوند تک زبانگی به 
وجود بیاید یا تسلط به یکی از زبان ها بیشتر 

باشد(

به  احترام  و  مناسب  اجتماعی  آموزش   -1
گروه های فرهنگی قومی- زبانی مختلف

2- آموزش ارزش های اخالقی و عدم تشویق 
ملیت گرایی افراطی و قوم محوری

3- دسترسی همگانی به آموزش رسمی و 
استفاده مناسب از ارزش های ادبی- هنری- 
فرهنگی گروه های مختلف قومی- فرهنگی- 

زبانی در ایران

4- ایجاد شرایط دوزبانگی افزایشی

5- وجود برنامه های آموزشی از طریق رادیو 
و تلویزیون مخصوص دوزبانه ها

6- برنامه ریزی و انتخاب مباحث مخصوص 
دوزبانه

7- آموزش معلمان مخصوص برای تدریس 
در مناطق دوزبانه

های  دوره  و  برنامه  فوق  های  فعالیت   -8
کودکان  برای  دبستانی  پیش  مخصوص 

دوزبانه

1- عدم توجه یا تحقیر گروه 
فرهنگی  اجتماعی-  های 

مختلف

2- تشویق ملیت گرایی و قوم 
محوری

امکانات  وجود  عدم   -3
عدم  و  رسمی  آموزش 
استفاده از ارزش های ادبی- 
هنری- فرهنگی اقوام مختلف 

در ایران )عدم مشمولیت(

دوزبانگی  شرایط  ایجاد   -4
کاهشی

های  برنامه  وجود  عدم   -5
آموزشی از رسانه ها

6- عدم برنامه ریزی و انتخاب 
مباحث مخصوص دوزبانه ها

آموزشی  کادر  نداشتن   -7
ویژه در مناطق دوزبانه

8- فقدان فعالیت های فوق 
برنامه و دوره های مخصوص 
پیش دبستانی برای کودکان 

دوزبانه

شی
وز

 آم
مل

عوا
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انواع دوزبانگی

اگر بخواهیم خیلی ساده دوزبانه ها را از نظر هم مرتبه بودن و یا ترکیبی توضیح 
بدهیم، باید به یک مخزن اشاره بکنم که در حالت اول فرد با در نظر گرفتن 
شرایط،  به اقتضای موقعیت، گاه از یک زبان و گاه از زبان دیگر استفاده می کند. 

اما در حالت دوم این اتفاق نمی افتد که در ذیل به آنها اشاره می گردد:

1- دوزبانه های هماهنگ- واقعی یا هم مرتبه

استعاره به کار گرفته در مورد این نوع دوزبانه ها، در واقع استفاده از دو مخزن 
جداگانه است که در هر یک از مخزن ها فقط یک سیستم زبانی وجود دارد. این 
نوع دوزبانه ها به اقتضای موقعیت، گاه از یک زبان و گاه از زبان دیگر استفاده 

می کنند

2- دوزبانه های ترکیبی

استعاره به کار گرفته شده در مورد این نوع دوزبانه ها، یک سیستم مخزن واحد 
برای هر دو زبان است که گاهی احتمال آمیختن زبان ها وجود دارد و یک زبان 

بر دیگری غالب است.
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3- دوزبانه های زیرمرتبه

یادگیری زبان جدید با کمک و بر اساس زبان دیگر است. در این گروه نشانه های 
معنادار در زبان جدید، ارجاع به معانی همان زبان داده نمی شود، بلکه ارجاع به 
دال در زبانی می شود که فراگیرنده آن را از قبل می دانسته و بعد در این مرحله 
 /buk/ به مدلول یا معنی می رسد. مثاًل یک فارسی زبان هنگام فراگیری کلمه
در زبان انگلیسی آن را به وجود فیزیکی کتاب مرتبط نمی کند،  بلکه آن را به 
لغت /ketab/ فارسی ارجاع می کند و در این مرحله به مدلول )معنی( لغت /

buk/ می رسد. به تدریج لغت /buk/ مستقاًل فرا گرفته می شود.

آستانه و توانش زبانی 

ما سه سطح در دوزبانگی داریم. دوزبانگی افزایشی )باالترین سطح آستانه(: در 
این وضعیت، کودک به سطح باالیی از مهارت های هر دو زبان دست پیدا می 
کند و تاثیرات مثبت شناختی را تجربه می کند. کودک با تسلط ایجاد شده، ابزار 
بهتری را برای ایجاد رشد شناختی در دست دارد. دوزبانگی افزایشی بهترین نوع 
دوزبانگی است که باعث رشد شناختی می شود. من اگر بخواهم رشد شناختی 
زبانی را در یک جمله بیان کنم این است که شخص بتواند مسائل روزمره را خود 
را از طریق زبان دیگر که یادگرفته است، به همان سطح روانی زبان اول حل بکند. 
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تاثیرات شناختی انواع دوزبانگی

تاثیرات مثبت شناختی )سطح  افزایشی:  دوزبانگی  الف( 
باالیی از مهارت ها در هر دو زبان( سطح باالی 

آستانه توانش 
زبانی

بدون تاثیر مثبت یا منفی 
شناختی

ب( دوزبانگی چیره: )سطح باالیی از 
مهارت ها در یکی از زبان ها(

سطح پایین 
آستانه توانش 

تاثیر منفی شناختیزبانی ج( شبه زبانی: )سطح پایینی از مهارت 
های زبانی در هر دو زبان(

توانش های زبانی 

از حیث  توانش زبانی: سخنور قادر به ساختن و پرداختن جمالت درست 
مهارت های زبانشناختی است )صرف و نحو(.

توانش شناختی: توانایی استفاده سخنور از زبان به عنوان وسیله ای برای تفکر 
برای فرایند حل مسئله.

از میان مجموعه ای  توانش ارتباطی: به توان سخنور در گزینش عباراتی 
از اصطالحات و بیانات صحیح دستوری است که با که با هماهنگی مناسبات 
فرهنگی و موقعیت فرد در الگوهای حاکم بر رفتار در برابر برخوردهای متفاوت 

بازتاب پیدا می کند. 

در آخر بحثم می خواهم به یک موضوع بسیار مهم اشاره بکنم، توانش ارتباطی 
و توانش شناختی از موضوعات پر اهمیت در حوزه زبانشناسی و روانشناسی 
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هستند.  فرض کنید یک کودک در شش سالگی وارد سیستم مدرسه می شود. 
به نظر می رسد، باالخره، او می تواند بعد از مدتی، توانش ارتباطی را یاد بگیرد. 
اما یادگیری توانش شناختی بسیار سخت و زمان بر است.  اتفاق بدی که می افتد 
و باید معلمان ما حواسشان باشد، این است که توانش شناختی این دانش آموز 
به اندازه توانش ارتباطی او سریع رشد نمی کند. اگر در جامعه ایران مثال بزنیم، 
رشد شناختی دانش آموزان دوزبانه در حدود سن 12-11 سالگی و در سال های 
آخر ابتدایی به سطح دانش اموزان تک زبانه می رسد.  بنابراین معلم باید در این 

چند سال حواسش به این دانش آموزان باشد. 

BICS = Basic Interpersonal Communicative Skill   توانش ارتباطی

CALP = Cognitive Academic Language Policy    توانش شناختی
با توجه به اتمام وقت سخنرانی ام، یک نتیجه گیری از بحث هایی که 
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کردم، خواهم داشت. زبان و گویش به طور کلی شیوه اندیشه و بیان در هر 
گروه اجتماعی، جزئی از ثروت فرهنگی آن گروه است. اگر در گذشته دوزبانگی 
به صورت مسئله مطرح می شد، در جامعه امروزی با توجه به تنوع نقش های 
اجتماعی، تکلم به چند زبان یا گویش نه تنها مطلوب است، بلکه به شخص 
چندزبانه، امکان دسترسی به دستاوردهای فرهنگی مختلف و شیوه های تفکر و 
بیان متفاوت می دهد. مسئله مهم یافتن شرایط و شیوه های آموزشی مناسب 
است تا توانایی های زبانی و همراه با آن توانایی های ارتباطی و به ویژه توانایی 
های شناختی فرد چندزبانه به صورت مطلوب رشد کند و وضعیت چندزبانگی 

افزایشی حاکم گردد.

دکتر ادیب، استاد دانشگاه تبریز و عضو شورای پژوهشی مرکز تبریز: بسیار 
عالی است و من امیدوارم این نشست ها به طور ماهانه استمرار داشته باشد.  
فکر می کنم که خانم دکتر نرسیسیانس، کامل ترین شکل ادبیات دوزبانگی 
را به ویژه در حوزه علوم اجتماعی و روانشناختی مطرح فرمودند. بنابراین، نمی 
خواهم مطالبی به آن اضافه نمایم. امروزه موضوعی که مخصوصا معلمان پیش 
دبستانی مناطق مرزی با آن مواجه هستند و وقتی ما با مربیان پیش دبستانی 
صحبت می کنیم، گالیه می کنند، این است که به علت نفوذ شبکه های رسانه 
ای خارجی  و منطقه ای، بیشتر کودکان این مناطق نه تنها به زبان فارسی بلکه 
به زبان محلی خودشان هم مسلط نمی شوند،  زیرا این کودکان،  بیشتر وقت 
خود را صرف مشاهده برنامه های کودک که با زبان غیر زبان فارسی پخش می 
شود می گذرانند. بنابراین درصد زیادی از کودکان ایران مهارت الزم را  حتی 
در مهارت های گوش دادن و صحبت کردن در زبان فارسی بدست نمی آورند. 
یعنی زبان مسلط خانه یک رسانه دیگر است. در واقع زبان رسانه غالب در خانه 
غیر فارسی است. در سال های اخیر با افزایش رسانه های شنیداری و گفتاری و 
رسانه هاي جمعی داخلی از قبیل رادیو و مخصوصًا تلویزیون که برنامه هاي زیادي 
را براي کودکان به زبان مدرسه تدارك می بینند. انتظار می رفت، کودکان مناطق 
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دوزبانه مهارت خود در زبان فارسی تقویت نمایند، اما به نظر این اتفاق نیافتاده 
است. این یک پدیده نوین است که الزم است در سیستم های پژوهشی مربوط 
به دوزبانگی مورد بحث قرار گیرد و موضوع زبان آموزی در دوره پیش دبستانی 

در این مناطق به طور جدی حمایت شود. 

زینب علمداری )یکی از مدعوین(،  دانشجوی دکتری جامعه شناسی: سئوال 
من این است که بر اساس نتایج تحقیقات، آیا دوزبانه بودن می تواند منشاء آسیب 
های اجتماعی باشد و یا در ایران دوزبانه بودن به عنوان مسئله اجتماعی مطرح 

است یا نیست؟

دکتر نرسیسیانس: در پاسخ به سئوال شما، من در سخنرانی هم بهش اشاره 
کردم. یک نوع تساهل اجتماعی نیاز است. این تساهل هم از درون قوم ها می 
تواند شکل بگیرد و هم از بیرون. اینکه دوزبانگی می تواند به عنوان آسیب 
اجتماعی باشد یا نه. من فکر می کنم نه تنها آسیب نیست، بلکه دو یا چند زبانه 

بودن یک فرصت است.  

دکتر احمد محمودزاده، مرکز پژوهشی تبریز: سؤالی که ایشان پرسیدند 
و پاسخی که خانم دکتر نرسیسیانس ارائه فرمودند، من فکر می کنم که هنوز 
خیلی ها پاسخ کامل را دریافت نکرده اند. دوزبانگی حداقل در موضوع آموزش، 
به عنوان یک مسئله است. شما تکرار پایه، مخصوصا در دوره اول ابتدایی را نگاه 
کنید، در مناطق دوزبانه متوجه می شویم، تکرار پایه و ترک تحصیلی در این 
مناطق بیشتر است. بنابراین، سئوال این است، آموزش و پرورش باید به چه شکل 
به این موضوع ورود پیدا کند؟ چه در موضوع آموزش معلمان و چه در موضوع 
برنامه ریزی های درسی؟ نحوه ورود به آموزش و زبان آموزی در این مناطق باید 

چه طور اتفاق بیافتد، تا ما کمترین آسیب را داشته باشیم؟

دکتر کالنتری، سرپرست مرکز پژوهشی تبریز:  اینها واقعا سئواالت تکنیکی 
هستند که البته ابعاد مختلفی دارند و هدف ما از این هم اندیشی ها پاسخ به این 
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دغدغه هاست. اگر اجازه بفرمایید، پاسخ این سئوال را ما از سخنرانی دکتر عارفی 
بگیریم. چون موضوع سخنرانی ایشان در پیرامون همین بحث هاست. در نظام 
آموزشی کشور ما، زبان فارسی وسیله انتقال مفاهیم سایر موضوعات درسی هم 
هست، بنابراین، من هم قبول دارم که این احتمال وجود دارد که یکی از علل 
افت تحصیلی دانش آموزان و تکرار پایه، مشکل در آموزش زبان فارسی و به تبع 
آن نارسایی در یادگیری دانش آموزان باشد. البته، راهبردهای منطقی و علمی 
از منظر آموزش زبان برای این سئواالت وجود دارد، که در صورت فرصت به آنها 

اشاره خواهم کرد.  
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دکتر مرضیه عارفی

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه، دکتری روانشناسی تربیتی از 
دانشگاه سیدنی غربی استرالیا

موضوع سخنرانی: دو زبانگی و رشد شناختی در دانش آموزان

ابتدا تشکر می کنم از افرادی که این جلسه را بنیان نهاده اند. همچنین از 
مدعوین محترم که حتما در زمینه آموزش و پرورش در مناطق دوزبانه مطالعاتی 
دارند که تشریف آوردند متشکرم. من مطالعات دوزبانگی را از بیست و سه سال 
پیش شروع کرده ام. حتی، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری من در دانشگاه 
سیدنی غربی استرالیا در حوزه مهارتهای نوشتاری و ارتباط آن با رشد شناختی 
دوزبانه ها متمرکز بود. چون من یک روانشناس شناختی هستم  و بر اساس آن 
سالهاست که در حوزه دوزبانگی در آذربایجان غربی، با توجه به تنوع زبانی استان 

تحقیق و پژوهش انجام می دهم. 

در مورد تاثیر دوزبانگی بر عملکرد شناختی، دو رویکرد در مطالعات وجود دارد. 
تا دهه 60 میالدی نتایج تحقیقات، تاثیرات منفی دوزبانگی را نشان می داد. 
اما بعد از این دوره، تحقیقات نشانگر آن است که رابطه مثبتی بین دو زبانگی 
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و فرایندهای شناخت وجود دارد. به عنوان مثال، انعطاف پذیری دوزبانه ها و 
آگاهی فرازبانی را از جمله فواید دوزبانگی می توان مثال زد. برای اینکه، کودکان 
دوزبانه از دونماد برای رویدادهای مختلف استفاده می کنند. بنابراین آگاهی 
فرازبانی باالتری دارند و زودتر به این نتیجه می رسند که اسامی از اشیاء مستقل 
هستند. سومین مزیت دوزبانه بودن، داشتن سبک های شناختی است. دوزبانه 
ها در تمایزات ادارکی پیشرفته هستند و ظرفیت زیادی در سازماندهی ادارکی 
شان دارند. دوزبانه ها در مهارتهای تفکر واگرا، خالقیت و شناخت مفهوم بهتر 
عمل می کنند. تحقیقاتی که در مورد رشد شناختی و دوزبانه بودن انجام شده 
است، در حقیقت دوزبانگی را عاملی بر رشد شناختی نشان می دهند. محققان 
معتقدند که رابطه مثبتی بین دو زبانگی و فرایندهای شناختی وجود دارد.  البته 
اگر کودکان در هر دو زبان مهارت های زبانی را آموزش ببینند و به هر دو زبان 
اهمیت داده شود. من از این بحث ها می گذرم و انتظار دارم دانشجویان در این 
زمینه ها مطالعه داشته باشند و به صورت پژوهش های پایان نامه ای، روی این 

موضوعات تحقیق نمایند. 

نتاج پژوهش ها نشان می دهد که فرصت تمرین زبان مادری در سنین اولیه 
کودکان، تاثیر مثبتی در توانایی های زبان دوم آنها خواهد داشت.  مهمترین 
یافته تحقیقات این است که استفاده از زبان مادری به خصوص در 4 سال اول 
زندگی کودکان، به شدت باعث افزایش عزت نفس. اگر کودک در چهار سال اول 
در معرض زبان مادری خود قرار گیرد، اثرات رشد شناختی و روانشاختی بهتری 
در دوره های بعد خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد من این است که اوال، معلمان 
ماهر مخصوصا در دوره پیش دبستانی و سال های اولیه ابتدایی در مناطق دوزبانه 
تدریس نمایند. دوما،  کودکان پیش دبستانی مناطق دوزبانه در سنین 6-4 سال، 
باید فقط در معرض آموزش شفاهی زبان فارسی قرار گیرند. شواهد حاکی از آن 
است که پیش دبستانی با هزینه خانواده ها اداره می گردد و بسیاری از خانواده 
ها توان پرداخت هزینه را ندارند. بنابراین درصد بسیار زیادی از کودکان، به ویژه 
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در مناطق مرزی، روستایی و عشایری از حضور در دوره پیش دبستانی محروم 
می مانند.  به نظر می رسد این موضوع حداقل برای مناطق دوزبانه باید رایگان 
باشد تا با استفاده از روش های مناسب یاددهی، کودکان این مناطق در معرض 

آموزش زبان فارسی قرار گیرند.  

منم هم قبول دارم که باید در موضوع دوزبانگی به پایه تئوریک متوسل بشویم 
و ببینیم که نتایج تحقیقات چه چیزی را نشان می دهند. ببینیم که پایه های 
اینکه دوزبانگی باعث رشد شناختی می شود چه چیزهایی هستند. یکی از اینها 
فرضیه آستانه توانش زبانی است که در ذیل به نمونه ای از این پایه های علمی 

اشاره می کنم:  

فرضیه آستانه توانش زبانی 

این فرضیه بر نظریه دو زبانگی برابر مبتنی است.  دو نوع محیط یادگیری در 
دوزبانگی مطرح است:  یک محیط کاهشی که در آن زبان دوم که زبان اکثریت 
جامعه است، جایگزین زبان اول می شود.  محیط دوم افزایشی است، یعنی 
دانش آموز در زبان بومی خود مهارت دارد و زبان دوم نیز به گنجینه مهارت های 
ذهنی دانش آموز افزوده می شود.  دو زبانه های برابر افرادی هستند که مهارت 
مشابهی در هر دو زبان بومی و زبان دوم خود نشان می دهند.  به نظر می رسد 
که دوزبانه های برابری که زبان خود را در یک محیط یادگیری افزایشی رشد 
می دهند، محیطی که در آن انگیزه های مناسبی برای یادگیری زبان دوم وجود 
دارد، دارای یک نوع برتری شناختی بر تک زبانه ها هستند.  کومینز معتقد است 
که چنین مزیت شناختی موقعی شروع به رشد می کند که آستانه توانش در 
زبان دوم باال باشد.  اگر دانش آموزان دوزبانه نسبت به دانش آموزانی که فقط در 
یک زبان مهارت کافی دارند، در وضعیت بدتری قرار دارند، از این رو باید آستانه 
توانش پایین تری داشته باشند.  آستانه توانش زبانی بر این فرضیه مبتنی است 
که زبان اول و دوم دو توانایی جداگانه هستند، اما تاثیر ترکیبی بر شناخت دارند. 
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فرضیه وابستگی متقابل زبانی

طبق این فرضیه زبان اول و دوم بر همدیگر تاثیر متقابل دارند، یعنی سطح 
مهارت در یک زبان تا حدی ناشی از مهارت دانش آموز در زبان دیگر است.  
بر اساس این فرضیه آموزش در یک زبان نه تنها مهارت های مربوط به آن را 
افزایش می دهد، بلکه به رشد توانایی مفهومی و زبانی زبان دیر کمک می کند 
و بطور کلی با مهارت های تحصیلی و علمی در ارتباط است.  اصل وابستگی 
متقابل زبانی کومینز )1990( اینگونه توضیح داده می شود: به همان اندازه که 
تمرین در زبان اول منجر به رشد مهارت در این زبان می شود، انتقال این مهارت 
به زبان دوم صورت می گیرد، بنابراین انگیزه مناسبی برای یادگیری زبان دوم 
وجود خواهد  داشت. به بیان دیگر، همان طور که چامسکی می گوید:  اگر چه 
جنبه های سطحی ) مثل تلفظ، لغت، گرامر( زبان هایی مثل انگلیسی و چینی 
و فارسی با هم متفاوت هستند، یک مهارت شناختی زیرین وجود دارد که در 
بین همه زبانها مشترک است.  این مهارت زیرین مشترک انتقال مهارت های 
شناختی تحصیلی یا مهارت های مربوط به سواد )خواندن و نوشتن( را در بین 
زبان ها امکان پذیر می سازد.  کومینز از مدل کوه یخ برای نشان دادن ساخت 

های سطحی و عمقی در دو زبان اول و دوم استفاده کرده است. 

مدل کوه یخی دوتایی کومینز

این مدل نشان می دهد که مهارت های بین زبانی مشترک عالیم سطحی 
متفاوتی از هر زبان را تشکیل می دهد، مثل ساختارهای سطحی زبان اول و 
دوم که از هم متمایز هستند. اصل وابستی متقابل با رشد مهارت های زیرین 
مشترک داللت برآن دارد که تجربه با هر زبانی می تواند رشد مهارت های زیرین 
مشترک بین دو زبان را ارتقا دهد.  همچنین انگیزه مناسبی را برای یادگیری 
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زبان در مدرسه و در یک محیط گسترده تر فراهم می آورد. مدل کوه یخی 
این هشدار را به معلمان می دهد وقتی یک دانش آموز دوزبانه، زبان فارسی 
را روان صحبت می کند، کافی نیست. باید به رشد شناختی دانش آموزان یا 

همان الیه های زیرین این کوه یخ هم توجه داشت. 

مهارتهای مربوط به سواد ) خواندن و نوشتن( که در مهارتهای مشترک 
درگیر هستند کدامند؟

فرض کنید یک کودک ایرانی مفهوم صداقت را در دوره دبستان آموخته است، 
این دانش آموز در 14 سالگی وارد یک کشور انگلیسی زبان می شود.  او فقط 
مجبور به کسب یک برچسب جدید در زبان دوم )انگلیسی( برای مفهومی است 
که در زبان اول آن را کسب کرده است.  از طرف دیگر دانش آموزی که در زبان 
مادری خود معنی این مفهوم را کسب نکرده است، مشکالت زیادی در کسب 
این مفهوم و مفاهیم دیگر در زبان دوم خواهد داشت.  این مساله در کشور ما 
به وضوح دیده می شود.  کودکانی که در مناطق غیر فارسی زبان به مدرسه 
می روند به دلیل اینکه به زبان مادری هیچ گونه آموزشی یادگیری صورت نمی 
پذیرد در دریافت معانی مفاهیم به زبان فارسی دچار مشکل می شوند. به عبارتی، 
دانش موضوعی، مهارت های تفکر سطح باال، راهبردهای خواندن و مهارتهای 
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نوشتن از طریق ابزار انتقال از زبان اول به دوم رشد می یابند. مهمترین فایده ای 
که فرضیه آستانه توانش زبانی و وابستگی متقابل زبانی کومینز دارد، این است که 
آستانه توانش می تواند چهارچوب مفیدی برای تفسیر نتایج ناشی از دوزبانگی در 
رشد شناختی فراهم آورد و فرضیه وابستگی متقابل به کارگزاران نظام آموزشی 
گوشزد می کند که به زبان اول یا زبان مادری کودکان بها دهند تا از این طریق به 
منظور اصلی خود که پیشرفت تحصیلی است دست یابند.  همچنین به مدیران 
و معلمان مدارس هشدار می دهد که اگر در بافت های دو زبانه مشغول تدریس 

هستند به رشد مهارت های کودکان در هر دو زبان توجه داشته باشند. 

دکتر صفایی اصل عضو پنل و عضو شورای پژوهشی مرکز تبریز: با 
توجه به اظهارات ایشان،  پژوهش ها نشان می دهد که استفاده از زبان مادری 
مخصوصا در سال های اولیه زندگی کودک بسیار مهم است.  ایشان همچنین 
گفتند که تمرین زبان مادری در سنین پایین تر عزت نفس دانش آموزان را 
افزایش می دهد و پیشنهادی که برای معلمان پیش دبستانی مناطق دوزبانه 
داشتند، این بود که در این دوره سعی شود بر مهارت های شفاهی زبان فارسی 

تاکید بشود. 

دکتر بامدادی از اساتید دانشگاه فرهنگیان: تا جایی که اطالع داریم، دوره 
پیش دبستانی به شیوه خصوصی اداره می شود که خیلی هم بد مدیریت می 
شود. اوال الزم است، آموزش پیش دبستانی در مناطق دوزبانه رایگان شود. دوما، 
الزم نیست همه برنامه ها از مرکز ارائه بشود، استان ها هم می توانند برنامه های 

خوبی برای کودکان پیش دبستانی مناطق دوزبانه اجرا نمایند.  
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دکتر رضا کالنتری، سرپرست مرکز پژوهشی تبریز: 

موضوع سخنرانی: زبان و شکل گیری هویت در دانش آموزان 

موضوع بحث من زبان و هویت است و روش پژوهشی ام تحلیل گفتمانی است 
از این موضوع و شیوه سخنرانی ام ویدوسونی است.  مفاهیم را در طیفی قرار می 
دهیم تا از زوایای مختلف  در 4 بخش تحلیل نماییم. هویت، زبان، ارتباط زبان و 
هویت و زبان و تعلیم و تربیت. قبل از ورد به بحث، یک نقطه ای را می خواهم عرض 
کنم،  چون این مرکز به عنوان یکی از مراکز پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 
ماموریت کشوری دارد و در زمینه مسائل مختلف آموزش و پرورش روستایی، 
عشایری و چندزبانه همه مناطق کشور فعالیت پژوهشی انجام می دهد و ما باید 
دوزبانه های همه مناطق ایران را مد نظر داشته باشیم و در خصوص تعلیم و تربیت 

در این مناطق صحبت کنیم. 

یکی از مسائل مهم در حوزه علوم اجتماعی مسئله هویت است. در دهه 90 
هویت به یکی از چالش های مهم جامعه شناسان، مردم شناسان، روانشناسان و 
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زبانشناسان تبدیل شد. از اینکه امروزه سخن از گفتمان هویت، بحران هویت، بی 
هویتی، هویت زدایی، هویت بیگانه، هویت چندگانه صحبت می شود، دلیلی بر 

پراهمیت بودن این موضوع است. 

-اما چرا هویت؟ من دو علت ذیل را به عنوان اهمیت موضوع هویت مطرح می 
کنم:

é توجه به هویت در پاسخ به ناکامی عرصه زیست اجتماعی جدید

 اصوال بازگشت به گذشته و خویشتن در هویت نوعی ناکامی در عرصه زیست 
اجتماعی است. وقتی زیست اجتماعی به چالش کشیده می شود، و  به بن بست 
می رسد؛ طرفداران این مفهوم به منظور جبران این مسئله به دنبال احیای 

هویت از دست رفته و حقوق شهروندی خود هستند. 

é فهم بهتر و اصیل تر از مفهوم هویت پس از دوران مدرنیته 

- پس از ناکامی های دوران مدرن که در ایران بین 300-200 سال از آغاز آن 
گذشته است )اگر آغاز مدرنیته در ایران را از دوران مشروطه فرض کنیم(. انسان 
امروز فهم بهتر و اصیل تری از هویت پیدا کرده است. چرا که به نظر می رسد، 
مدرنیته منجر به غفلت بشر امروز از هویت شده است. غرب یک خوبی هایی 
دارد که امکان هایی را به وجود آورده است. اما این دستاوردها گویی انسان را 
از هویت خود بیگانه کرده است. البته از اینکه امروز التفات پیدا کردیم به این 
موضوع خیلی خوب است.  پس من این دو موضوع را در توجه به هویت پراهمیت 
می دانم. اخیرا در مرکز پژوهشی تبریز، یک نیازسنجی پژوهشی انجام دادیم. 
متوجه شدیم در جلسات هم اندیشی با اساتید دانشگاه ها و مدیران و کارشناسان 

آموزش و پرورش، بیشتر بر مفهوم هویت و زبان تاکید می شد. 
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در ابتدای گفتگو نمی خواهم تعریف واحدی از هویت ارائه بدهم. چون هویت 
ساخت های مختلف دارد و بعید است در قالب یک مفهوم مستقل تعریف کرد. 
اما الزم است به هر حال مفهوم سازی شود؛ چون باید موقف خود را درباره 
هویت مشخص کنیم، یا چه حدود و ثغوری دارد، باید مشخص شود. آیا هویت را 
ذات گرایانه تعریف می کنیم یا ساخت گرایانه و دینامیکی با آن نگاه می کنیم، 
فرق می کند.  البته اینکه مفهوم هویت تغییر پیدا کرده است؛ هویت سیال و 
به قول شایگان چهل تکه شده است واقعیتی انکارناپذیر است. امروزه کودکان 
و دانش آموزان ما زود در معرض زبان و هویت دیگری قرار می گیرند. حتی 
قبل از مدرسه. اما اینکه هویتی وجود ندارد، انسان دچار بی هویتی شده است، 
هویتها فروپاشیده است، درست نیست. برای اینکه هویت بنیادین است. مگر می 
شود انسان ها از دلدادگی به فرهنگ، تمدن، زبان و مشترکات خودشان دست 
بکشند؟ مگر می شود جریان زندگی یک شخص را از او گرفت. مفهوم هویت:  

é من، خود، درك از خود، تصّور از خود، بازنمایی خود، آگاهی از خود، 
خودانگاره، هویت خود، اگو، شخصیت...

é هویت یعنی پاسخ گویی به چیستی؟ کیستی؟ درباره خود و گذشته

é در نگاه عرفی، هویت مرز ما و دیگران است و یک مفهوم نسبی است که 
هم تشابه و هم تفاوت را توأم با یکدیگر در خود دارد. 

زبانی،  های  ارزش  است؛  معنا  یک  به  جامعه  یک  تعلق  یعنی  هویت   é
اجتماعی، فرهنگی یا تاریخی که منجر به تعهد می شود و انسان ها به آن 

وفادار می مانند )پورحسن، 1396( 

مولفه های مختلفی هویت را شکل  می دهند. از خانواده که اولین کانون جامعه 
پذیری کودک است تا موارد دیگر. اما کدام یک از مولفه ها به عنوان مقوم اصلی 
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هویت است، از نظر اندیشمندان متفاوت است. به عنوان مثال، هایدگر بر مولفه 
سرزمین تاکید دارد و یا هگل داشتن دولت را مهم می شمارد. البته شهید 
مطهری در کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران، هیچ کدام از این شاخصه ها را 
مقوم حس مشترک نمی داند. از نظر او، این شاخص ها، نقش لحظه ای دارند و 
حس مشترک ایجاد نمی کنند و مثال می زند با اینکه ایرلند و انگلیس مشترکات 
زیاد فرهنگی، زبانی و نژادی دارند، اما روابط سازنده بین این دو کشور وجود 
ندارد. آنچه حس مشترک ایجاد می کند، از منظر مطهری، عدالت و تقوی و حق 
طلبی است. البته برخی معتقدند، ایشان به مسائل ایدئولوژیک نگریسته است.  
بنابراین شاخص های ذیل در هویت می تواند نقش های متفاوت داشته باشند: 

é خانواده

é جامعه

é جغرافیا

é سرزمین

é نژاد و ملیت

é زبان

é تاریخ و تمدن

é فرهنگ، سنن، آداب و رسوم، باورها، سمبل ها، نمادها

é نظام سیاسی و دولت
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é ادب دینی

é هویت جهانی شده و سیال )ویژگی ها: تکنولوژی، دانش جدید، از خود 
بیگانگی، علمی بودن(

اگر بخواهم به رویکردهای کالسیک و مدرن هویت بپردازم، باید رویکرد ذات 
گرایانه، ساخت گرایانه و پویا را مطرح سازم که در ذیل به آنها اشاره خواهم کرد: 

ذات گرایانه: در این دیدگاه به هویت به عنوان یک عنصر خالص، و ایده ال، 
بنیادی و ایستا توجه می گردد و زبان به عنوان یکی از مولفه های اصلی آن 
تعریف می شود.  در این رویکرد، تعریفی عام، کلی و ذات گرایه از هویت ارائه 
می گردد. اما مولفه های دیگر آن مانند مناسبت های زیستی و شهروندی 

نادیده گرفته می شود. 

ساخت گرایانه: در این رویکرد، فرد هویت های متفاوتی در زمان های 
مختلف پیدا می کند. در درون ما هویت های متمایز کننده ای وجود دارد 
و ما را به سمت متفاوتی می کشانند؛ به طوری که ما به تدریج دچار تغییر 
می شویم. ما با چندگانگی گیج کننده پرشتابی از هویت های ممکن مواجه 
می شویم که حداقل به طور موقت با هر یک از آن ها شناسایی می شویم . 

دینامیکی و پویا: سیال و لرزان، تکه تکه شده، ذهن بی خانمان )پیتر 
برگر،  ترجمه 1381( مجازی سازی، شبکه ارتباط متقابل را در مقیاس 
جهانی گسترش داده است. مجازی سازی پدیده ای لحظه ای، بالواسطه 
و همه جا حاضر است، از این رو ما عالوه بر فشردگی زمان و مکان شاهد 

ترکیب حواس و شیوه های چند حسی ادارکیم )شایگان، 1393(.  

هویت چهل تکه: اگر به طور خالصه هویت را از منظر اندیشمندان ایرانی 
خالصه کنم، باید به جدول )الف( اشاره داشته باشم. شایگان معتقد است، انسان 
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امروز از آن رو دچار بحران هویت است که هویت، دیگر مجموعه ای یکدست از 
ارزش های ثابت و مطمئن نیست. البته این گفته بدان معنا نیست که شخصیت 
ما در نوعی گدازه بی شکل و نشان حل شده است، بلکه بدان معناست که تقلیل 
شخصیت ما به سطح »فردیتی بی مایه« دیگر پاسخگوی واقعیت فردی مدرن 
ما نیست، که مستقل از اظهارات ساده انگارانه مدعیان، پیچیده و مرکب شده 
است. زیرا همانطور که همزمانی گفتارها و پایان استیالی ایدئولوژی های حاکم، 
به صدای مدفون گذشته جانی دوباره بخشیده و آن ها را از اعماق تاریخ بیرون 
آورده، همه سطوح آگاهی نیز که بالقوه در وجود ما النه کرده بودند، فعلیت 
می یابند، در کنار یکدیگر ابراز وجود می کنند و از هویت هایی خبر می دهند 
که حتی از وجود شان هم آگاه نبودیم. البته ما فقط »جمعیت« درون خود را 
کشف نمی کنیم، تنها پی نمی بریم که وجودمان مجموعه ای از اشخاص گوناگون 
است، بلکه متوجه می شویم که این اشخاص در ضمن، آگاهی هایی هستند که 
بعضی از آنها به دور دست ها، به زمان پیدایش تمدن های کهن تعلق دارند و 
مراحل تکامل ما را در زمان، متذکر می شوند. ما در وجود خود همه »افسانه های 
قرون« را گرد آورده ایم، این افسانه ها با مراسم، تصاویر و رؤیاهای جمعی خود در 
درون ما حاضرند )شایگان، 1393(. اگر به طور خالصه هویت را از منظر 

اندیشمندان ایرانی خالصه کنم، باید به جدول زیر اشاره داشته باشم: 
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هویت از منظر اندیشمندان ایرانی)الف(

دیدگاهاندیشمند

داریوش 
شایگان   

با  و  ازلی خود خلوت کنند  با  خاطره ی  باید نخست  آسیایی  روشنفکران 
بازیابی پیغام مستور در آن خاطره به مقابله با تفکر غربی برخیزند.

امکان بروز اسکیزوفرنی فرهنگی در نتیجه قرار گرفتن در معرض غربزدگی 
ناآگاهانه 

شاهرخ 
اهمیت زبان فارسی، تاریخ و تاریخ نویسی برای حفظ هویت ملی مسکوب 

داور 
شیخاوندی 

هویت ملی؛ مثلثی از کشور، دولت و ملت 
تکوین هویت ملی پیرو دانش و بینش کسب شده از خانواده، مدرسه و 

رسانه است. 

محمدرضا 
تاجیک   

ایجاد رابطه  این همانی با انسان غربی در آغازین مرحله  بازتعریف "من ایرانی" 
و آمیزش تصویر خود با تصویر انسان غربی

هویت  ایرانی در سه مولفه متجلی است: کشورمان ، مأمن قوم ها و فرهنگ 
های مختلف

تقی آزاد 
ارمکی 

چهار مرحله تاریخی فضای حاکم بر جهان که هویت ایرانی را ساخته اند: 
- کالسیک/ هویت ایرانی 

- میانی/ هویت اسالمی و ایرانی 
- جدید/ هویت اسالمی، ایرانی و غربی 

- معاصر/ هویت جدید 

پیروز 
عدالت طلبی، میهن خواهی یا وطن دوستی مجتهدزاده 

انواع هویت:

• هویت فردی: از نظر پیاژه و  فروید هویت از سطح فردی آغازمی شود 	
و با گذر از الیه های اجتماعی به درک احساس هویت ملی-که عالی 
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ترین سطح هویت است-به تکامل می رسد. 

• و 	 خصوصیات  از  ای  مجموعه  اجتماعی  هویت  اجتماعی:  هویت 
تاریخی  و  زیستی  فلسفی،  روانی،  فرهنگی،  اجتماعی،  مشخصات 
همسانی است که بر یگانگی یا همانندی اعضای آن داللت دارد و آن را 
در یک ظرف زمانی و مکانی معین به طور مشخص قابل قبول و آگاهانه 
از سایر گروه ها متمایز می سازد )جنکینز، ترجمه 1381(. بدون هویت 
اجتماعی، جامعه ای در کار نیست. هویت اجتماعی گستره ای بزرگ از 
هویت هاست . هویت هایی چون هویت جنسیتی، ِسّنی، نژادی، قومی، 

مذهبی، طبقاتی، منطقه ای، هویت ملی و فراملی.

سئوال این است از حیث فلسفی، ما ایرانیان در قرن 21 به هویت قومی، ملی و 
دینی مان چطور می نگریم؟واقعیت این است که ما امروزه ملغمه ای از هویت 
ها را در خود جمع کرده ایم، دانش آموز ما، دانشجوی ما خیلی زود در معرض 
هویت و زبان جهانی قرار می گیرد. برای اینکه واقعیت این است که هویت قومی 
و حتی در برخی موارد هویت ملی و هیچ هویت دیگری به تنهایی داری قدرت 
حل مشکالت و معظالت را ندارد. ما امروز با استیالی تکنولوژی مواجه ایم علی 
رغم خوبی هاش، ممکن است استعماری هم باشد. اما به هر حال ضمن حفظ به 
هویت قومی، باید هویت ملی را تقویت کنیم تا توان مواجهه با هویت های دیگر 

را داشته باشد.  

موضوع بعدی من در خصوص زبان مادری و ملی است. زبان مادری یا زبان 
اول، زبان احساسات و عواطف مادرانه و کودک است. زبان مادری، خواست های 
غریزی و خواهشهای نخستین کودک است. کودک با زبان مادری می گرید، 
بازی می کند، واکنش می دهد. زبان مادری به مثابه عرصه خصوصی است. زبان 
عاطفی، زبان محلی و زبان قوم مرکزی است و نسبت به زبان ملی، یک زبان 
خاص و بسته است. زبان مادری، زبان محاسبه گری، منفعت عمومی و مصلحت 
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ملی، عرصه عمومی و افکار عمومی نیست )محمدی، 1396(. اما سرنوشت زبان 
های قومی در دوره جدید چیست؟ متاسفانه مدرنیته و جهانی شدن، شیرازه 
بسیاری از زبان های مادری را بهم ریخته است و هیچ از یک از زبان های قومی، 
به همان وضع قدیم و دست نخورده نمانده است، حتی زبان فارسی و ملی 
کشور هم می تواند در معرض تهدید قرا گیرد. امروز به علت وجود رسانه، مهد و 
نهادهایی که جایگزین مادر شده اند، باعث شده است کودک سریع وارد جامعه 
رسانه ای شود و زبان دوم و بین المللی وارد هویت کودک شود. و این موضوع 
برخی موارد، باعث ناراحتی احساسات قومیت ها شده است و احساس رنجش و 
کینه از دیگری، در حالی که زوال زبان های مادری بخشی از روند جبر زمانی، 
رسانه ای شدن و جهانی شدن است. زبان ملی؛ زبان عمومی است که قدرت 
استیال دارد. یعنی فرامحلی است. می تواند از قوم و محله فراتر رود. در ایران، 
قومیت ها خیلی به استیالی زبان ملی کمک کرده اند. چون با این زبان، بهتر 
توانسته اند جهان بینی ایرانیان را گسترش دهند. زبان ملی قدرت گسست و 
پیوست دارد. زبان ملی قدرت تجدد دارد. از دنیای و روند قدیمی خود گسست 
می یابد و مجددا نظام نشانه ای، معنایی و داوری جدیدی پیدا می کند. دنیایی 
از واژگان و مفاهیم جدید در حوزه سیاست، اقتصاد، دولت شهرنشینی، تکنولوژی 

و موضوعات جدید را در خود جای داده است. 

در مواجهه با ارتباط بین زبان و  هویت قومی، ملی و بین المللی نیز سه دیدگاه 
وجود دارد:

 یکسان و همانند سازی	

  فرهنگ سازی و تکثر فرهنگی 	

 حقوق شهروندی 	

در رویکرد اول هویت و زبان قومی در گروه های اکثریت ادغام می شوند. که از 
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100 سال پیش با رویکرد وحدت گرایی در دنیا شکل گرفت. در رویکرد دوم، 
ادغامی صورت نمی شود، بلکه هویت های بومی تقویت هم می شود. و اگر 
یکسان سازی هم صورت گیرد، از لحاظ فرهنگی است. در این رویکرد، ایرانی 
بودن مهم بود و زبان ها و هویت ها شاخ و برگ های هویت ملی تلقی می گردد. 
در پایان گفتگویم، من سه راهکار ذیل را در موضوع تعلیم و تربیت در مناطق دو 

یا چندزبانه مطرح می کنم: 

 قدسی زدایی از زبان و هویت	

 نگاه فرهنگی به زبان و هویت	

 توسعه متوازن و عدالت آموزشی 	

قدسی زدایی از زبان و هویت:

اصوال تعاریف ما از هویت و زبان، ذات گرایانه است. به  هویت و زبان خالص و سره 
گرا نگاه می کنیم و مناسبت های دیگر آن ها را نادیده می گیریم. یک تعریف 
کلی، ذاتی و عام از زبان و هویت ارائه می دهیم و نسبت به آن شاخص هایی 
تعریف می کنیم و رجوع می کنیم به جامعه و انتظار داریم، جامعه جوابگوی 
شاخص ها باشد. اما در این شرایط به تضاد می رسیم. برای اینکه جامعه با 
مناسبت های دیگر، زبان و هویت را تعریف می کند. بنابراین پیشنهاد من این 
است،  که از خود هویت و زبان، هویت زدایی کنیم. یعنی این مقوله ها را بیاوریم 
به عرصه زیست امروزی و اکنون. صرفا به این موضوعات نظری و ایده ال نگاه 
نکنیم. چون وقتی این ها به مفهوم نگاه شود و مناسبت های  فرهنگی، حقوق 

شهروندی، اقتصادی و غیره  آن کنار زده شود، می شود یک  امر پوشالی.   
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نگاه فرهنگی به زبان و هویت:

اگر نگاه فرهنگی به زبان داشته باشیم. هویت ها و زبان های قومی و ملی را در 
جهت منفعت عمومی ببینیم؛ زبان های قومی بال و پرهای هویت شیعه بودن 
وایرانی بودن هستند. ببینید ما دانش آموزی داریم که 6 سال است  بخش مهمی 
از زبان هویت او در منطقه دوزبانه شکل گرفته است. اینکه این دانش آموز مانند 
دانش آموز تک زبانه باید زبان آموزی و یا سواد آموزی کند تصور درستی نیست. 
شرایط یاددهی و یادگیری کودکان این مناطق متفاوت هستند.  باید با برنامه 
های مداخله ای، سطح این دانش آموزان حتی قبل از مدرسه به سطح دانش 
آموزان تک زبانه برسانیم. ما می توانیم کودکان را آرام آرام وارد زبان دوم بکنیم 
تا آنان از نظر عاطفی و روانی به مشکل برنخورند، اینها روش دارد، راهبرد دارد که 
بایستی مورد توجه قرار گیرد. اتفاقا من هم چارچوب نظری و مدل های دوزبانگی 
را در یک مطالعه تطبیقی استخراج کرده ام)جدول ب( که در اسالیدها مشاهده 
می نمایید. اما واقعیت این است که آموزش و پرورش هر کشوری خاص است، 
نمی توانیم یک مدل را از یک سیستمی انتخاب کنیم و عین آن را در برنامه 
های درسی خودمان اجرا کنیم. پس، من به موضوع مدل های دوزبانه کاهشی یا 

افزایشی و نحوه اجرای آن در کشورهای مختلف، ورود پیدا نمی کنم. 



45گزارش سخنرانی های  نشست علمی-تخصصی: "تعلیم و تربیت در مناطق دو یا چند زبانه"

چهارچوب نظری  و انواع برنامه های آموزش دو زبانه )کالنتری، 1390(
)جدول ب(

چارچوب نظری 
آموزش دو زبانه 

مدل های آموزش 
دو زبانه

ایدوئولوژی زبانیهدف زبانی

كاهشي

⇒ زبان  زبان دوم 
اول- زبان دوم + زبان 

اول

تک زبانگونگیتک زبانیانتقالي

افزایشي

زبان دوم + زبان اول = 
زبان دوم + زبان اول

نگهداشت

با اعتبار

غوطه ورسازي

تک زبانگونگیدوزبانگی

بازگشتي

تجدید حیات 
غوطه ورسازي

رشدی

چندزبانگونگیدوزبانگی

پویا

دوسویه

محتوا-زبان

چند زبانه 
چندزبانگونگی دوزبانگی

توسعه متوازن و عدالت آموزشی: 

توسعه اجتماعی و هویت قومی و محلی نسبت های مختلف دارد. توسعه نامتوازن، 
الگوی مرکز - پیرامون را به وجود می آورد. مرکزی که به منابع دسترسی دارد و 
پیرامون از این منابع برخوردار نیست. توسعه متوازن در مناطق دوزبانه روستایی 
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عشایری مرزی باید جدی گرفته شود. اگر توسعه متوازن صورت گیرد. موضوع 
زبان در عرصه عمومی حل خواهد شد. 

دکتر سعید عارف نژاد،مرکز پژوهشی تبریز: اگر من این بخش را به طور 
خالصه بخواهم جمع بندی کنم، باید به تعریف هویت اشاره کنم که هویت به 
زبان ساده یعنی من کیستم و تو کیستی. یعنی هم موضوع هویت درون فردی 

است هم برون فردی. ما یک تحقیق انجام دادیم و عزت نفس دانش آموزان 
تک زبانه و دوزبانه را مقایسه کردیم.  متاسفانه دوزبانه ها از عزت نفس پایینی 

برخوردار بودند.

دکتر عابدینی، معاون پژوهشی آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز:  
سئوال من این است، اوال آیا ارتباط بین هویت قومی و ملی را از نوع تقدم و تاخر 
می بینید؟ به عبارتی چه تقدم و تاخری بین این مقوله ها وجود دارد؟ یا اینکه 
هیچ ارتباطی بین این مفاهیم قائل نیستید؟ آیا به نظر شما خالئی در سند تحول 
بنیادین و یا برنامه درسی ملی به منظور ارتقاء هویت قومی در کنار هویت ملی 
و همچنین در موضوع دوزبانگی می بینید؟ من فکر می کنم خال جدی در این 

زمینه ها وجود دارد. 

دکتر رضا کالنتری: در مورد سئوال اول شما که چه تقدم و تاخری بین شکل 
گیری هویت قومی و ملی وجود دارد؟ باید عرض کنم من بیشتر با تعاریف جدید 
هویت موافقم که بین تکامل هویت ها مرزهایی نمی بینند. برای اینکه این مقوله 
ها، چنان باهم آمیخته و عجین هستند که امکان تقدم و تاخر بین آنها نمی شود 
قائل گردید حداقل در دنیای مدرن. اما در مورد سئوال دوم شما، باید عرض کنم 
من پژوهشگر هستم و سیاست گذاری در حوزه کار ما نیست.  البته ما در مرکز 
پژوهشی تبریز نظرات کارشناسی خودمان را اعالم می کنیم.  فقط این را بیان 
بکنم که درسند تحول بنیادین و اسناد باالدستی تا حد امکان، به این موضوعات 
توجه شده است.  شما به عنوان نمونه نگاه کنید،  به راهکار 1-5-در خصوص 
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تعمیم دورۀ پیش دبستانی در مناطق محروم یا راهکار 3-5- درباره توانمندسازي 
دانش آموزان ساكن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها و عشایر كوچ 
نشین و همچنین مناطق دوزبانه.  البته الزم است، برنامه عملیاتی نهایی بشوند 
و بتوانیم به درستی اجرا کنیم. اگر مولفه های قومی، زبانی و هویتی مناطق 
روستایی، عشایری و چندزبانه در برنامه درسی و یا در روش های تدریس کاربرد 
داشته باشند و معلمان ما آشنایی بیشتری با این موضوعات داشته باشند. نه تنها 
هویت های مناطق مختلف کشور را حفظ خواهیم کرد، بلکه می توانیم هویت 

ملی، اسالمی و شیعی را در بین دانش آموزان  تقویت کنیم.  

سرکار خانم حقایی معاون آموزشی ابتدایی آموزش و پرورش استان:  
به عنوان متولی پیش دبستانی و آموزشی ابتدایی استان امیدواریم که این نشست 
ها، بروندادهای خوبی داشته باشند و بتوانیم کاربست این نشست ها را در برنامه 

های درسی دوره پیش دبستانی و ابتدایی عملیاتی نماییم.   

با توجه به سخنرانی ها و هم اندیشی با اساتید، معلمان، کارشناسان و مدیران 
پیشنهادات ذیل از جمع بندی سخنرانی ها و نکات ذکر شده در نشست فوق 

قابل ارائه می باشد: 

پیشنهادها  و راهکارها

برگزاری کارگاه ها و نشست های علمی و تخصصی در حوزه 	 
تعلیم و تربیت مناطق دوزبانه جهت ارتقاء مهارت های حرفه ای 

معلمان مخصوصا در دوره پیش دبستانی و ابتدایی

 ایجاد فرصت تمرین زبان مادری کودکان در 4 سال اول 	 
کودکی و ایجاد فرصت تمرین به زبان فارسی در دوره پیش 
دبستانی. )کودکان مناطق دوزبانه در دوره پیش دبستانی، باید 
فقط در معرض آموزش شفاهی و گفت و شنود زبان فارسی 
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قرار گیرند و آموزش های رسمی و تدریس حروف الفبا و 
مهارت های زبان-شناختی بعد از تسلط نسبی کودکان به 

مهارت های شفاهی زبان فارسی صورت گیرد.(  

برگزاری کالس های پیش از دبستان  و دوره آمادگی  تابستان 	 
در مناطق دوزبانه )شواهد حاکی از آن است که پیش دبستانی 
ها با هزینه خانواده ها اداره می گردد و برگزاری کالس های 
پیش دبستانی به صورت غیر دولتی است. این موضوع باعث 
شده است که در مناطق دوزبانه به ویژه مناطق روستایی به 
ویژه مناطق روستایی، عشایری و مرزی و حاشیه شهرها در 
صد بسیار زیادی از کودکان این مناطق نتوانند در این مناطق 
در کالس های پیش دبستانی حضور یابند. پیشنهاد می گردد، 
مدارس پیش دبستانی، برای مناطق دوزبانه رایگان باشد تا با 
استفاده از روش های مناسب یاددهی، کودکان این مناطق قبل 
از ورود به دوره ابتدایی به تسلط نسبی زبان فارسی برسند.(   

برگزاری آموزش های رسمی و ترمیمی در واحد های درسی 	 
برای معلمان و دانشجو معلمان تربیت معلم مناطق دوزبانه

استفاده از معلمان ماهر مخصوصا در دوره پیش دبستانی و 	 
سال های اولیه ابتدایی در مناطق دوزبانه

توجه به تفاوت های زبانی کودکان در مناطق دو زبانه )با توجه 	 
به شباهت ها و تفاوت های فراگیری زبان اول و یادگیری زبان 
دوم بر اساس رویکردهای یادگیری زبان از منظر رفتار گرایی،  
شناختی و  فرهنگی-اجتماعی که هر کدام از این نظریه ها، 
دیدگاه ها، اهداف و روش های تدریس و ارزشیابی مشابه و در 
برخی موارد مختلفی را در یادگیری  زبان اول و دوم عنوان می 
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کنند،  لحاظ نكردن تفاوت هـاي زباني در مناطق و نواحي 
گوناگون در برنامه ى درسـي فارسـي دوره ابتدایي و اجراي 
برنامه ى آموزشـي متحدالشكل در همه مناطق و نواحي، 
به فراهم سـازي فرصت هاي آموزشـي مناسب منجر نمي 
شود. لذا تدوین برنامه درسي آموزش زبان فارسي در مناطق 
غیرفارسي زبان، با توجه به ویژگي هاي زبانی، محلي و منطقه 
اي، یكي از راهكارهاي اساسي براي توسعه زبان فارسي در 

نظام آموزش وپرورش رسمي كشور است.(

توجه به هویت های فردی و اجتماعی و ایجاد توازن در میزان 	 
توجه به هویت های محلی و ملی در محتوای کتب درسی  

والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته 
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