
  
  نقد و بررسي كتاب:

  بر زبان دوم و مناطق دوزبانه) دي(با تأك يدبستان شيكودكان پ زبان آموزي
  عصاره و مونا بافته دهيفر اثر:

  دكتر رضا كالنترينقد اثر: 
  

  معرفي اثر 
در  عصاره و مونا بافته دهيفراثر  بر زبان دوم و مناطق دوزبانه) دي(با تأك يدبستان شيزبان آموزي كودكان پ كتاب

چاپ شده است. در بخش اول كتاب كه صفحه توسط انتشارات مدرسه  136پنج بخش و شانزده فصل تنظيم و در 
زباني و ارتباطي هاي زباني و توانش هاي زبان، تعاريف، مهارتدر چهار فصل تنظيم شده است، بيشتر به ويژگي

بخش دوم كتاب در دو فصل و با موضوعات   .ارائه شده استپرداخته شده است. در اين بخش كلياتي درباره زبان 
برنامه درسي زبان آموزي كودكان پيش دبستاني فارسي زبان و دوزبانه اختصاص دارد. چگونگي طراحي و توليد يك 

شده است.  عوامل و معرفي فعاليت يادگيري و مراحل آن موضوعي است كه در بخش سوم كتاب و در سه فصل 
هاي آموزش زبان از موضوعاتي است كه نويسندگان در بخش چهارم و پنجم و در هفت شرايط زبان آموزي و روش

  اين كتاب با موضوع نقش والدين در آموزش زبان كودكان پايان مي يابد.  . فصل به آن پرداخته اند
  

  تحليل و ارزيابي محتوايي متن
كتاب بسيار مفيد و منابع كافي نداريم، با توجه به اينكه در حوزه تعليم و تربيت دوزبانه  ،تهيه و تدوين كتاب فوق

ارزشمندي است. رويكرد انتشارات مدرسه به چاپ اين نوع كتب داراي حائز اهميت است. كتاب فوق با جمالت 
است كه از مزيت هاي آن محسوب كوتاه و متن ساده، روان و قابل فهم براي مربيان و استفاده كنندگان تنظيم شده 

مي شود.  افزون بر اين، با توجه به اينكه فصل شش اين كتاب؛ برنامه درسي زبان آموزي كودكان پيش دبستاني در 
مناطق دوزبانه اقتباس از راهنماي برنامه پيش دبستاني است يك كار ارزشمند علمي است، البته نقدهايي جدي به 

  د دارد كه در بخش بعدي به آن خواهم پرداخت.اين برنامه زبان آموزي وجو
ام و در اين زمينه تجربه و اطالعات دارم حداقل به دو در ابتداي بحث، تا آنجا كه متن اين كتاب را مطالعه كرده

  ايراد اساسي اشاره مي كنم:  
زش زبان اول و دوم به هاي آموها، رويكردها، و روشرسد نويسندگان تسلط خوبي به نظريهاول اينكه، به نظر مي

رسد ، همچنين برنامه درسي زبان آموزي نداشته اند. اگرچه به نظر مياعمطور اخص و مكاتب زبان شناسي به طور 
باشند. براي همين، طراحي كتاب فوق از منطق  برخورداراز تجربه مناسبي در زمينه ادبيات تعليم و تربيت دوزبانه 

ها، كرد، ابتدا مفاهيم، نظريهها از يك منطقي تبعيت  ميبهتر بود سرفصل ساختاري مناسبي برخوردار نيست. 
عوامل و متغيرهاي مختلف  ،شد و در ادامه آنهاي تدريس زبان  آورده ميها، روشها ، استراتژيرويكردها ، مدل

  موثر در زبان آموزي تهيه و تدوين مي شدند.



دوم، با مطالعه كتاب فوق و تحليل محتواي آن متوجه مي شويم كه محتواي آن بيشتر بر اساس نظريات  اشكال
يادگيري زبان آموزي چامسكي شكل گرفته است، در حالي كه در رويكردهاي جديد يادگيري زبان، تاكيد فراواني بر 

ماعي مي گردد و نظريات دوزبانگي و اجتماعي ويگوتسكي در بستر اجت-هاي ارتباط محور و نظريات فرهنگيروش
در فصل ششم چارچوبي كه در اختيار مربيان زبان بسترهاي طبيعي و آموزشي دوزبانگي نيز لحاظ مي گردد. 

كودكان مناطق دوزبانه بتوانند تا حدودي به زبان فارسي تسلط پيدا كنند،  ،آموزي قرار مي دهد تا از طريق آن
 برنامه جامعي نيست.

به بررسي بخش ها و فصل هاي مختلف اين كتاب خواهم پرداخت و شواهدي در دفاع از نقدهاي ذكر شده  در ادامه،
  ارائه خواهد شد: 

بخش اول كتاب به كلياتي درباره زبان مي پردازد و به خصوصيات زبان انساني و مجهز بودن كودك به دستگاه 
ردن بافت مسئله و تشريح نظريه ها و رويكردهاي آموزش فراگير زبان اشاره دارد. اوال اينكه چرا به جاي شفاف ك

زبان به يكباره در اول كتاب به ويژگي هاي زبان آن هم به شكل ناقص پرداخته شده است جاي سئوال است. به 
عنوان مثال، از بين ويژگي ها و خصوصيات زباني؛ منحصر بودن، قراردادي بودن، خالق بودن، داشتن تمايز معنا، 

طرح موضوعات به صورت ناقص نه تنها كمكي به خوانندگان  ،فقط به دو مورد اشاره شده است.  دومادوگانگي 
كتاب خيلي  13كتاب نخواهد كرد بلكه در برخي موارد ممكن است باعث سردرگمي آنها شود. اينكه در صفحه 

لي كه ارتباط بين اين دو سطحي به ارتباط بين رشد شناختي و زبان پرداخته مي شود، زياد جالب نيست. در حا
مقوله بسيار پيچيده است كه به نظر مي رسد با طرح آن بايد به تفصيل و با اشاره به نظريات و نمونه هايي از 
تحقيقات انجام يافته در اين خصوص پرداخته و نتيجه گيري مي شد. همچنين موضوع دستگاه يادگيري زبان در 

ا دارد كه قابل بحث است. در قسمت بعدي توانش زباني و ارتباطي نسبتا كودكان موافقان و مخالفان خاص خودش ر
خوب تشريح شده است. اگرچه باز بدون نتيجه گيري و جمع بندي است. تعاريفي كه زبان اول و دوم ارائه مي 

لف به زبان گردد، بسيار ساده انگارانه هستند. فراگيري زبان، يادگيري زبان دوم و دوزبانگي كه در آن موضوعات مخت
  دوم تدريس مي شود متفاوت است؛ اين موضوعات تعاريف متفاوتي دارند. 

در بخش دوم كتاب همانطور كه در قسمت اول به آن اشاره داشتم، برنامه زبان آموزي كودكان پيش دبستاني در 
ين شده است. به عنوان مناطق دوزبانه يك فعاليت ارزشمند علمي است. اما اوال، اهداف برنامه درسي بسيار كلي تدو

اما اينكه چقدر و  ،فقط يك نمونه در بخش ويژگي هاي مربيان، آشنايي آنان به فنون آموزش زبان دوم ذكر شده
دوما، مولفه هاي فرهنگي، زباني و قومي   ، توضيحي ارائه نشده است.ها بايد ارزشيابي شوندچگونه اين مقوله

رار داده نشده است. اينكه گفته شده است بايد به زبان مادري كودكان كودكان مناطق دوزبانه به خوبي مدنظر ق
  راهكارهاي الزم در اين زمينه ارائه گردد.    ،الزم است ؛احترام گذاشته شود

آموزي با تاكيد بر مناطق دوزبانه تشريح شده است. الگويي كه در بخش سوم روند طراحي و توليد يك فعاليت زبان
تاكيد بر كاركردهاي رايج در زبان فارسي است. واقعيت اين است كه  ،آموزش زبان ارائه شده استدر اين قسمت بر 

باشد براي اينكه اوال تعداد كاركردهاي زباني بسيار زياد است. دوما اين رويكرد ماهيتا مورد نقد زبانشناسان مي
  كند. ه كامل از زبان نميتسلط بر كاركردهاي زباني به صورت مجزا، فراگيران را مسلط به استفاد



رسد در به نظر مي ، كههاي آموزش زبان ارائه شده استعوامل و شرايط زبان آموزي و روش ،هاي بعديدر بخش
  صورت گرفته است. ،اين بخش جمع بندي مناسبي

طراحي و  يبا توجه به تجربه اينجانب از موضوع دوزبانگي به نويسندگاني كه عالقه مند هستند در اين حوزه كتاب
  ننمايند: اقدام به تدوين كتاب  ،در حوزه هاي ذيل ،بدون كسب دانش و تجربه كافي ،نمايمتدوين نمايند، توصيه مي

 ها و راهبردهاي فراگيري زبان اول و آموزش زبان دومها، رويكردها، روشنظريه .1

 مكاتب زبانشناسي .2

 هاي دوزبانگي  ها و مدلنظريه .3

 مواد آموزشي و توليد محتوابرنامه درسي و تهيه  .4
 


