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Abstract 

Objectives: Iran is a multicultural country and ethnic and linguistic diversity is one of its key 

features. The model of the nation in Iran is mixed and unbalanced. Due to the importance of the 

issue and quantitative studies, the present study tries to study the experiences of Persian 

language teachers from holding a multilingual training course. 

Methods: The approach of the present study was qualitative and phenomenological design and 

its data were collected through semi-structured interviews.  Data analysis was performed using 

thematic content analysis method. Participants in this study were monolingual Persian 

language teachers in Sib and Soran who were selected by purposive sampling. 

Findings: depth analysis of teacher interviews leads to the identification and categorization of five 

organizing themes, including: language awareness with three basic themes of prejudice, self-

awareness and respect for diversity; Language knowledge with three basic themes: knowledge of 

other languages, gaining knowledge about one's mother tongue and understanding the role of 

language in the teaching process; Challenges with two basic themes: challenges in the social 

environment and challenges in the workplace; Emotions with a basic theme Emotions about a 

person's new environment and coping with the two basic themes became multilingual 

competencies and social support.  

Conclusion: Multilingual training courses increase teachers' language knowledge and awareness 

and prepare them to face language challenges. 

 

University Of Tabriz 



 CIPJ. Vol .1, No. 3 (Autumn 2021)                                      42                       3شماره  **سال اول *فصلنامه چشم انداز برنامه درسی و آموزش  

 

  

  پژوهشی مقاله 

 همعلمان زبان فارسی از برگزاري دوره آموزش چندزبانپدیدارشناسی تجربیات  

 
  1جواد جهاندیده

  دانش آموخته دکتري برنامه ریزي درسی، دانشگاه شهید بهشتی-1

  firjavad_jahandideh@yahoo.com*نویسنده مسئول: 

  

  14/12/1400انتشار:  12/11/1400پذیرش:    14/11/1400دریافت: 

  

  

  

  

  

  

  

    

    

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 چکیده 

الگوي    ي شاخص آن است.های ژگیوی است و تنوع قومی و زبانی یکی از  فرهنگ   چند ایران، کشوري  :  اهداف

ي کمی صورت گرفته،  های بررس با توجه به اهمیت مساله و انجام      ملّت در ایران ترکیبی و نامتوازن است.

  پژوهش حاضر درصدد مطالعه تجربیات معلمان زبان فارسی از برگزاري دوره آموزش چندزبانگی می باشد. 

  روش   به  آن   هايداده   و  و طرح پدیدارشناسی بود   کیفی   نوع   از   حاضر  پژوهش  بر   حاکم   رویکرد   :هاروش 

  مضمونی   محتواي   تحلیل   روش   از   استفاده   با  هاداده   تحلیل.  اند شدهگردآوري   ساختاریافته   نیمه  مصاحبه

  بودند   سیب و سوران  شهرستان  زبان فارسی  زبانهتک معلمان    پژوهش،  این  در  کنندگانشرکت .  گرفت  انجام

  .شدند  هدفمند انتخاب گیري نمونه  روش  با که 

  دهنده   سازمان   مضمون  پنج  بنديدسته   و   شناسایی  موجب   معلمان،   هايمصاحبه   عمیق  تحلیل :  هاافتهی 

  سه   با  زبانی   دانش  تنوع؛   به  احترام  و  خودآگاهی  هاي،داوري پیش   پایه   مضمون  سه   با  زبانی   آگاهی:  شامل

  فرایند   در   زبان   نقش  درك  و   خود   مادري   زبان  مورد  در   دانش   کسب   دیگر،   هايزبان   از   آگاهی  پایه   مضمون 

 با  احساسات  کار؛  محیط   در  هاچالش   و  اجتماعی  محیط   در  هاچالش   پایه   مضمون  دو   با  هاچالش   تدریس؛

  و   زبانی  چند   هايصالحیت  پایه  مضمون   دو  با  مقابله  و  شخص  جدید   محیط   درباره  احساسات  پایه   مضمون

 .گردید  اجتماعی حمایت

 هاآن و    شودی مي زبانی معلمان  های آگاهی باعث افزایش دانش و زبان  چند ي آموزش  هادوره ي:  ریگجهینت

  .سازدی مي زبانی آماده  هاچالش را در مواجهه با 

 
 

  زبانگیتک ،معلم، چندزبانگی  ،آموزش    کلمات کلیدي: 
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  مقدمه 

  زیستن   بهتر   و  تکامل  براي  حاصل  دانش   از  استفاده   و   جهان  هايناشناخته   کشف   جهت  در   انسان   مداوم   پیشرفت

  انسان   تمایز  وجه  همان  اتحاد،  و  ارتباط  این  ساززمینه .  است  همدیگر  با  تعامل  و  ارتباط  درگرو  اجتماعی،  و  فردي 

  همه  زبان  طریق  از  ارتباط برقراري  توانایی ). 1387 همکاران، و  مقدم  پور ( است  زبان و   ناطقه  يقوه  یا  حیوان  با

  تأثیر   تحت  را  تکنولوژي   و   علم   تا  گرفته   خانوادگی   زندگی  و   مذهب  سیاست،  خویشاوندي،  از  فرهنگ،   هايجنبه 

  اي کننده   تعین   نقش   جدید،  مقتضیات   با  مؤثر   و  سریع  سازگاري  براي   ما  توانایی   در   زبان   همچنین   است؛  داده   قرار

  .)1386 ،1بیتس و  پالگ (  درآوریم  نظام تحت  و  کرده  مدون را  خود دانش تا سازدمی   قادر  را ما  و  دارد

  به   مختصر   نگاهی  با.  شودنمی   زبانهتک   جوامع   یا  و   خاص  زبانیک   به   محدود  امروز   دنیاي   در  شناسیزبان   مفهوم 

دریافتگوناگو  جوامع توان  می    بهرام، (  است  شدن  چندزبانه  حال  در  ايگسترده   و   سریع  طوربه   دنیا  که   ن 

  حامی و    خاله   گیشه   رضایتی(  دارد   وجود   چندزبانگی  حتی  و  دوزبانگی  دنیا   کشورهاي  اکثر   در   امروزه ).  1393

  گوناگون   نسبتاً  اجتماع هاي   سکونت   موجب   دیرباز   از  ایران   سرزمین   جغرافیایی   شرایط   و   وسعت).  1393  دوست،

  و  اقوام   همواره   سو،این   به  پیش   سال   هزاران  از   که  دهد می   نشان   تاریخی   و   شناسیباستان  هايیافته   .است  شده

  این   به  آریایی  اقوام  ورود  از  قبل   و   میالد از  پیش  هزاره  در کهطوري به.  اند زیسته می  آن  در مختلف  هايفرهنگ 

  و   زبان  از  چندانی  آگاهی  که  اند کرده می   زندگی   آن  در   زمانهم   طوربه   متفاوت  قوم  سیزده   کمدست   سرزمین،

  مرزهاي   و   حد   و   جغرافیایی  شرایط   در  که   تحوالتی   و   تغییر   با).  1390  دالوري،(   نیست   دست  در   هاآن   فرهنگ 

  شده   تغییرات  دستخوش   مرورزمان به   نیز  آن   قومی   و   فرهنگی  ترکیب   طبعاً  است،  آمده   وجود   به   سرزمین   این

  زندگی   و   حضور.  کند می  حکایت  سرزمین   این   در  قومی  و   فرهنگی   تنوع   وجود   از  همچنان   واقعیات،  اما  است؛

  نیز   و   یکدیگر  کنار   در   لرها  و   هاعرب  ها،ترکمن   ها،بلوچ   کردها،   ها،ترك   ها،فارس   همچون  مختلفی   هايقومیت 

  وجود   و   ارمنی  لکی،   تاتی،   طالشی،  بلوچی،  عربی،  ترکمنی،   لري،   کردي،   ترکی،   فارسی،   هايزبان   به   تکلم

  کنونی   ایران  در  هافرهنگ  و  هاقومیت  تنوع  وجود  از  دیگري  نمود  خود  هازبان  از  برخی  در   مختلف  هايلهجه 

  .)1391به نقل از صادقی،   1372مقصودي،( است

  جستجو   هاآن   در   توان می   را   ایرانی   فرهنگ   و   گذشته  ادب   و   زبان  که  هستند   منابعی  ترینمهم   از   ایرانی  اقوام

  داراي   که  ایرانی   اقوام  از   یکی.  است  ایرانی   فرهنگ  به   نهادن  ارزش   اقوام،  زبان  و  ادبیات  به  دادن  اهمیت.  کرد

  هاي زبان   از  یکی   بلوچی  زبان).  1390  جهاندیده،(  است  بلوچ   قوم  است،  متعددي   هايگویش   و   زبان   و   پربار  ادبیات

  این .  گیردمی   جاي  هازبان  این  غربی   شمال  دسته  در بنديرده   ازنظر  و   است  ایرانی  هايزبان   گروه   شدهشناخته

  شاخه  به ایرانی،  هايزبان طریق  از بلوچی . دارد  خود  در  نیز را شرقی  ایرانی  هايزبان هايویژگی   از بعضی  زبان

  از   نقل  به  2001  جهانی،(  پیونددمی   هندواروپایی  هايزبان   فرضی  خانواده  به  ازآنجا  و  ایرانی  و  هند   هايزبان

  در   تحول   این  و  است  یافته   تحوالتی   تاریخ  طول   در  دیگر  هايزبان   همانند   بلوچی  زبان ).  1393  زهی،  محمود

.  است   کهنه   بسیار   بلوچی  آوایی   نظام ).  1390  جهاندیده،(  است   محسوس   گذشته   از  جامانده   بر   متون   و   هاگویش 

 
1 . Plugs and bits 
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  است   همانند   بزرگ   خراسان  دري  فارسی و   اسالم   از پیش   هايزبان   به   بیشتر   واژگان  و  آوایی   ازنظر   بلوچی   زبان

  .)1378 ،1ارانسکی(

  ارتباط   چگونگی   اند مواجهه  آن   با  معلمان   و   شناسان  روان   آموزشی،   گذران  سیاست  امروزه   که   مهمی   موضوعات  از

  هر   هايپایه .  است  ارتباطی  فرایندي  پرورش  و آموزش .  است  پرورش  و آموزش   با  چندزبانگی  و   دوزبانگی   میان

  به   آموزش و پرورش   که  است  ايوسیله   ترینمهم   زبان).  1396  فرد،  وحیدي( دهد می   تشکیل  زبان  را  ارتباط

  اصلی   شرط   و   ابزار   زبان،  زیرا   است  همراه   هايچالش  با   دوزبانه  کودکان  براي   ولی  یابد می   جریان   آن   طریق

  احتشامی (  کند می   عمل  اطالعات  انتقال  و  آموزش   مانع  عنوانبه   خود   که   است  شده  بدل   سدي  به   اینجا  در  آموزش 

  هايکلیشه   و  هاایدئولوژي   ها،مخالفت   با  نیست  هاآن   بومی   زبان  آموزش   زبان  که  آموزانیدانش ).  1388  موسوي،  و

  همچنین   و   هستند   بخشی  تنها  هاآن   که  خود   جوامع  در  متغیري  هايواقعیت   با  هاآن .  هستند   مواجهه  زیادي

  حالت   یک  در   آموزان   دانش  این.  هستند   مواجهه   اینترنتی  هايرسانه   و   اخبار  تلویزیون،  در  فراگیري  هايپیام

)  رقیب  اوقات  گاهی(  هافرهنگ   میان  مداوم  طوربه   و  هستند   حرکت   حال  در  همواره  هاآن .  دارند   قرار  ثابت  انتقال

  مدرسه   در  آموزدانش   معمولی   روز   یک  طول  در  فقط   هااین ).  2000  ،2ه فریر (  گیرند می   قرار   متفاوت   هايزبان   و

  همیشه   آموزان  دانش  این.  افتند می   اتفاق  شانخانواده   با  خانه  در  و  دوستان  میان  ، جامعه  در   مدرسه   از  بعد   نیز  و

)  1987(  4انزالدا ).  2019  ،3ابیگل  و  جانسون(  هستند   واحد   روز  یک  طی  در  مسافرتی  سفر  یک  تجربه  حال  در

  وارد   که   آموزانی دانش .  دارد  وجود   مدرسه  و   خانه   بین  مرزي   آموزان   دانش  از   بسیاري  براي   "  که   دهد می   توضیح

  مواجهه  بزرگ  مرز  یک با حالبااین. باشند می  است متفاوت  زبانشان  و  فرهنگ  که   هايخانه  از شوند می  مدارس 

  را  شوند نمی   مواجهه   آن  با   آموزان   دانش  سایر  که   فرهنگ  و   زبان   مازاد   هايتفاوت   آموزان   دانش   این.  شوند می 

  فقط نه   متفاوت  بسیار  مرزي   سرزمین   یک  تجربه  حال  در  دوزبانه  آموزان   دانش  حالت،  این  در.  کنند می   تجربه 

  ). 224(ص ."هستند  فرهنگ  و  زبان مرزهاي بلکه  مدرسه  و  خانه  مرز

  صورت   این   در.  گیردنمی  نظر  در   را   آموزان   دانش   هايتفاوت   چندزبانه   و   دوزبانه   مناطق  در  شدهارائه   درسی   برنامه 

 جابه   نامطلوبی   تأثیري   آموزان   دانش  آموزش   و  یادگیري  فرایند   بر  این  و  نبوده  فهمقابل  هاآن   براي  درسی  برنامه

  لزوم   به   آموزش و پرورش   نظام   باالدستی   اسناد   که  افتد می   اتفاق   حالی   در   امر   این  ).2015،  5(تریور   گذاردمی 

  گسترش   بنیادین؛  تحول  سند   کالن  هايهدف  چهارم  فصل.  دارد  تأکید   آموزان  دانش  فردي  هايتفاوت   رعایت

  تعالی   در  خانواده  ویژهبه   همگانی  اثربخشی  و  مشارکت  افزایش   و  تربیتی  و   آموزشی  عدالت  جانبههمه   تأمین  و

  و   توسعه   نیز   همچنین.  کند می   بیان  تربیت  و   تعلیم   کالن   هدف   عنوانبه   عمومی  رسمی  تربیت   و   تعلیم   نظام

  با   مرزي   مناطق  وپرورش آموزش   تقویت   و  کشور   مختلف  مناطق   در   تربیتی   و   آموزشی  عدالت  کردن  نهادینه

  با  هماهنگ   تربیتی   هايفرصت   کیفیت   بر   تمرکز   با   مناطق  این   آموزان   دانش   و   معلمان  توانمندسازي   بر   تأکید 

  و  آموزش  بنیادین تحول سند ( است کرده  معرفی تربیت  و تعلیم کالن راهبردهاي عنوانبه  اسالمی معیار نظام

  زندگی   محیط   از  ناشی  هايتفاوت   به  مشترك،  هايویژگی  بر   تأکید   ضمن  ملی  درسی  برنامه ).  1390  پرورش،

 
1 . Oranskij 
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 ها،توانایی  استعدادها،(   آموزان  دانش  فردي  و  جنسیتی  ،)جغرافیایی   و  فرهنگی  عشایري،  روستایی،  شهري،(

  .)1391است (برنامه درسی ملی ایران،  برخوردار الزم انعطاف از  و کرده  توجه ) عالیق و نیازها

  و   روندها  نظري،   مفاهیم  در   تحول  به   که   است  ايریشه   و  عمیق  تحولی   وپرورش،آموزش   در   بنیادین   تحول 

  مدرسه،  کتاب،  معلم،  به  نگاه  نوع بنیادین تحول در . شد  خواهد  منجر رویکردها و  کارکردها  و هانقش  فرایندها،

  امکانات   و  شرایط   همه  و   بیند می   قله   در  را  معلم   نگاه،  این.  شد   خواهد   دگرگون  آموزدانش   ویژهبه   و   درس   کالس 

  فراهم   اخالق  و  ادب  و  علم  انسانیت،  هايقله   به  دستیابی  جهت  معلم  به  آموزدانش  تأسی  و  الگوپذیري  براي  را

  هاآن.  باشند می   درسی برنامه  اصالحات  اجرایی  يمرحله   مسئول   معلمان، ).  1391 ملی،  درسی برنامه(  آوردمی 

  و   دهندگی  سوق  در  سزایی  به  نقش  و  کشند می   چالش  به  را  درسی  هايبرنامه   ها،برنامه   این  در   اثرگذاري  با

  طراحی   آموزان   دانش  براي  آنکه   از   پیش   درسی،   برنامه   یک   است  معتقد )  1977(   1برونر .  دارند   تحول   بازدارندگی

  به   را  هاآن   تعادل   دهد، تغییر  را  معلمان   نتواند   درسی  برنامه   یک   اگر .  باشد   شدهطراحی  معلمان   براي   باید   شود،

 هاآن   دست  به  که  کسانی  بر   تأثیر  گونه هیچ   قهرا  درآورد،  حرکت  به   را  هاآن   و  بیفزاید   هاآن   آگاهی  بر  بزند،  هم

  عنوان   با  پژوهشی  در)  2001(  2ورلی   و  کامینگز).  1385  احمدي،(  داشت  نخواهد   بینند،می   تعلیم

 کسب  چگونگی  شناسایی  تغییر،  جهت  تالش   نوع  هر  در  اساسی  فعالیت  که  اند دریافته   »تغییر  و  سازمانیتوسعه «

  بسیار )  قبلی  موقعیت (  انجماد  از  خروج   نشوند،  متعهد   و   برانگیخته   تغییر   به  نسبت  افراد   اگر   زیرا  است  افراد  تعهد 

  .شودمی  دشوار

 یابد   می  جریان  او   زندگی  محیط  و زنده موجود  بین   وقفه  بدون   که  است  خالقی  تعاملی  زندگی   پیاژه   دیدگاه   از

  شکل   دو   به   سازگاري .  گیرد  می   انجام  سازمان  و   سازگاري   صورت   دو   به   محیط   و   شخص  بین   مبادله   یا  تعامل   این

  نامیده   جویی   تعادل   را  سازي   برون  و  سازي  درون  بین  توازن  پیاژه .  شود  می  انجام  سازي  برون  و   سازي  درون 

  فرد   بین کارآمد   تعاملی  برقراري  کننده  تضمین  آن  وجود  که  است جو  نظم  خود مکانیسمی جویی  تعادل . است

  می   پیش   تعادل  عدم  وقتی.  است  سازي  برون   و  سازي  درون   بین  نابرابري  نیز   تعادل  عدم.  باشد   می   محیط   و

  برون   و   سازي   درون  آماده  را   او   که   شود   می   ایجاد )  مشکل  حل (  تعادل   جستجوي   براي  انگیزشی  فرد   در   آید،

  تعادل،   به   رسیدن   براي  را  تالشی   نموده،   فعال   را   جویی  تعادل  فرآیند   تعادل،   عدم.  کند   می   بعدي   هاي   سازي

  .)1378  ،وادزورث (  است  تالش   در  آن،   به   رسیدن   براي  همواره  ارگانیسم  که  است  حالتی   تعادل.  شود  می   موجب

  چندزبانگی   آموزش   دوره  برگزاري   از  فارسی  زبان  معلمان  بررسی تجربیاتاز اینرو  هدف ما در پژوهش حاضر  

  .باشد  می

  

  پیشینه پژوهش 

  مادري   زبان   از  استفاده  درباره  آموزشی  مدیران  و  معلمان  نگرش   مقایسه   عنوان  با)  1399(  صحرایی   و  کرمی  اهللا

پرورش آموزش    در   در   مادري  زبان   از  استفاده  به   نسبت  مدیران  و  معلمان  گروه  دو  هر  که  دادند   نشان  و 

  معلمان   زیستۀ  تجربه   "  عنوان   با  پژوهشی   در )  1396(   همکاران   و  قادري   .اند داشته   مثبتی   نگرش   وپرورش آموزش 

  ضمن  معلمان   که  دادند   نشان  "دوزبانه  مناطق  در  فارسی   زبان   به  تدریس  هايچالش   مورد   در  ابتدایی  دوره

 
1 .Brunner 
2 . Cummings & Worley 
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  آن   و  دارند   اساسی  مشکل  درسی   هايکتاب  و  هستند   روروبه   گوناگون   هايچالش  با  فارسی  زبان  به   تدریس

  زیاد  بسیار  ما   کشور   در  هاآن   تنوع  که  است  محلی   هايگویش   و   زبان   به   توجهیبی   و   معیار   زبان   به   پرداختن

. اند نبرده   کار   به   را  آن  تاکنون  که   است  زبانی   با  خود  زبان  تطابق   در  آموزان   دانش  سردرگمی  سبب  امر   این.  است

. شوند می   مشکل   دچار  هاآن   بردن   کار   به  و   فهمیدن   در   و   کنند نمی   درك   خوبی به   را  کتاب  مطالب  آموزان   دانش

  زبان   تلفیق   زیرا  بشود،  بومی  و   محلی   هايگویش   و  هازبان   به  بیشتري  توجه   باید   که   داد   نشان   تحقیق  نتایج

  و   تلفیق   موجب  بلکه  کاهد نمی   رسمی  زبان  یادگیري  عمق  و   ارزش   از  تنهانه   بومی  هايزبان   با  رسمی  و  معیار

  تأثیر   بررسی  به  پژوهشی  در)  1395(  همکاران  و  افشاري  .شودمی   غیررسمی  و  رسمی  زبان  نوع  دو  هر  یادگیري

.  پرداختند   فارسی–  کردي  دوزبانه  آموزان  دانش  نوشتن  و  خواندن  پیشبرد  بر  رسمی  و  بومی  زبان  به  بازخورد

  دریافت   مادري   زبان  به  بازخورد   که  اول   آزمایشی  گروه :  گرفتند   قرار   مجزا   گروه   سه  به  پژوهش   این   آموزان   دانش

  دریافت  بازخوردي گونه هیچ که   کنترل و  کردند  دریافت  فارسی زبان به  بازخورد  که  دوم آزمایشی گروه  کردند،

  بر   معناداري   تأثیر   مادري  زبان   به   بازخورد   ارائه   که   داد  نشان  کوواریانس   تحلیل  از  حاصل  هايیافته .  نکردند 

  مادري   زبان  به  بازخورد  که(  اول  آزمایشی  گروه  بین  و  دارد  دوزبانه   آموزان  دانش  نوشتن  و  خواندن  پیشبرد

  نشان   هایافته   این.  شد   مشاهده  معناداري   تفاوت)  نکردند   دریافت   بازخورد   که (  کنترل  گروه   و )  کردند   دریافت

  نداشته   دوزبانه  آموزان  دانش   نوشتن  و  خواندن  پیشرفت  بر  چندانی  تأثیر  فارسی  زبان   به   بازخورد   ارائه   که   داد

  پژوهش.  کرد  بررسی  مادري   زبان  از  استفاده   در  را  فیلیپین   ابتدایی  معلمان  تجربیات)  2019(    1مانگیال   .است

  مطابق   عدم  و   مادري   زبان  از   استفاده  در   معلمان   ندیدن  آموزش   مادري،   زبان   به  رسمی  منابع  نبود   داد   نشان  وي 

  مادري   زبان  به   آموزش   در  مشکالت  ترینمهم  رسمی  زبان   و  مادري   زبان  در  لغات  برخی   معنایی  همسانی  و

  هاي محیط   در   آن   کاربرد  و   مادري   زبان   به   نسبت  را   معلمان  و  آموزان   دانش  دیدگاه)  2014(   2باچور  .است

  مادري   زبان  درباره  آموزان  دانش  از  نیمی  تقریباً  و  والدین  بیشتر  داد  نشان  وي  هايیافته .  کرد  بررسی  را  یادگیري

.  دارند   مثبتی   دیدگاه   مدرسه   در   مادري   زبان   از   استفاده  به   نسبت   معلمان  بیشتر  ولی .  دارند   منفی   نگرش 

 لهستانی  انگلیسی  معلمان  زبانی  چند   هايآگاهی   چندزبانگی  آیا  "  عنوان  با  پژوهشی  در) 2014(    3آتوینوسکا

  باید   مختلط   گویش   با   اروپایی   انگلیسی  هايمعلم   خاص   طوربه   که   داد   نشان  "دهد؟می   قرار   تأثیر   تحت   را

  دانش   شامل  آگاهی   این.  بشوند   چندزبانه  شهروند   یادگیرندگان   تا   دهند   توسعه  را   زبانی  چند   هايآگاهی

  که این   از   نظرصرف .  باشد می   شدهکسب   ي چندگانه  هايزبان   ي درباره   زبان   روانشناسی  و   فرازبانی   چندزبانی،

  ي باتجربه   مرتبط   چندزبانی  آگاهی  سطوح  پژوهش  این  در .  باشند   چندزبانه  آل  ایده  طوربه   خودشان  باید   معلمان

  نظر   به.  شد   مقایسه   و  شدهشناخته   ام n زبان  تا  سوم  زبان  سطوح   و  زبانگی)  چند (   دو  فاکتورهاي   شده،آموخته 

  براي   بیشتر  ولی   است  متصل   و   مربوط   چندزبانگی  به  هم   و   شدهآموخته   يتجربه   به   هم  هایشانآگاهی  رسد می 

  فرم   در  کیفی  مطالعه  یک  کند می   ارائه  همچنین  پژوهش.  داشتند   مهارت  زبان  چندین   در   که   بود  هاییمعلم 

  تدریس   در  تغییراتی  باید   که  داد  نشان  خدمت  تحت  معلمان  از  نفرهپنج   گروه  یک  روي  شدههدایت  يمصاحبه 

  زنگنه، (  کنند   بیشتر  کالس   در   را  چندزبانگی  معلمان  که   بیاورد   وجود  به   امکان  این   تا  بیاید   وجود   به   معلمان

 
1 . Mangila 
2 . Bachore 
3 . Otwinowska 
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  به   تواننمی   که  داشته  بیان  و   پرداخته  امریکا  آموزشی  سیستم  بررسی  به  پژوهشی  در )  2011(   1گی .)1396

  اقوام   ها،فرهنگ   به   که این  مگر   یافتدست   ملی   همبستگی  اقتصادي،   و   اجتماعی   رفاه  ساالري،مردم  دموکراسی،

  مداخالت   با  را   دیگران  به   نسبت  قومی   و  نژادي   منفی  هاينگرش   همچنین  و  کرد  توجه  مختلف   هايملیت  و

  . داد  تغییر آگاهانه

  

  روش تحقیق

به توصیف    آن  در  که  است  روشی  پدیدارشناسی.  دارد  پدیدارشناسانه  روشی   و  کیفی   رویکردي  پژوهش  این

  پدیده   توصیف و  تحلیل  و تجزیه  توضیح،  به  آنها  تجارب  اساس   بر  افراد،  تجربه  «چیستی» و «چگونگی» پدیده

معلمان    که  گردد   تا مشخص  نشد   استفاده  شده اي  تعیین   قبل  از   و  نظري   چارچوب  اساس   همین  می پردازد. بر 

  دوره چندزبانگی دارند. برگزاري  چه تجربیاتی اززبان فارسی 

و    شهرستان  در  28  ماده   عنوان  با  وپرورش آموزش   شدهاستخدام   تازه  زبانهتک   معلمان   پژوهش  میدان سیب 

  در .  شد  استفاده  هدف  بر مبتنی گیري نمونه  از مطالعه  مورد   نمونه انتخاب براي. بود 1400- 99 سال  در سوران

  باشند؛   حضورداشته  نمونه  در  مرد  و  زن   جنس  دو   هر   آنکه   اول   شد؛  گرفته  نظر  در   معیار  سه  ها،نمونه   انتخاب

  بیان   و   توصیف   را   خود تجربیات  بتوانند   اینکه  سوم  و   باشند   داشته   را   مدرسه   به  ورود  تجربه   سال  یک   آنکه   دوم 

  تحلیل   و  رمزگردانی   آوري،جمع   به   نظریه،  توسعه  و  ایجاد  براي  کیفی  هايپژوهش   در   پژوهشگر  که هنگامی.  کنند 

 نماید می   گیري تصمیم   نمونه   حجم   مورد   در   تدریجی  طوربه   کند،می   اقدام  پیوسته  فرایند   یک   طی   در   هاداده 

  گردید،   تعیین  هاداده نظري    اشباع  معیار  از  استفاده  با  پژوهش   این  در  نمونه  حجم  بنابراین،   ؛)1392  زاده،حسن(

  به هاداده  و  آید نمی دست  به جدیدي هايداده  دریافت  پژوهشگر که  یافت  ادامه جایی تا هانمونه  انتخاب  یعنی

  .نمودند  شرکت مطالعه  این در   معلم  9 تعداد نهایت، در. اند رسیده  اشباع

 
 

  کنندگان مشارکت  شناختی جمعیت هايویژگی ): 1( جدول

  

 
1 . Gay 

جنس 

  یت
  سن   رشته تحصیل   مقطع تدریس   تحصیالت میزان    کد مشارکت 

  26  ادبیات   متوسطه دوم   کارشناسی ارشد   1م. ك.    زن

  27  تاریخ  متوسطه دوم   کارشناسی ارشد   2م. ك.    زن

  26  روان شناسی   متوسطه اول   کارشناسی ارشد    3م. ك.    زن

  23  علوم تربیتی  ابتدایی   کارشناسی    4م. ك.    زن

  23  علوم تربیتی  ابتدایی    کارشناسی   5م. ك.    مرد 

  24  روان شناسی   متوسطه اول   کارشناسی    6م. ك.    مرد 

  26  ادبیات   متوسطه دوم   کارشناسی ارشد   7م. ك.    مرد 

  27  جغرافیا   متوسطه دوم   کارشناسی ارشد     8م. ك.    مرد 

  26  الهیات  متوسطه دوم   کارشناسی ارشد   9م. ك.    مرد 
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  مورد   در   پاسخ  باز   سؤال  3  شامل  مصاحبه .  شد   استفاده   ساختاریافته   نیمه  مصاحبه  از  هاداده   آوري جمع   براي

  ي دقیقه  50 تا 45 جلسه دو  در  مصاحبه. بود کارشان محیط  در  مذکور  دوره تأثیر با ارتباط در معلمان تجارب

  دیجیتال   ابزارهاي  از  استفاده  با  بودن  محرمانه  از  اطمینان  و  کنندگانمشارکت  اجازه  با  هامصاحبه.  شد   انجام

  در   رازداري  اصل  تا  شد   استفاده  کنندگانمشارکت   اسامی  جايبه   مشخص   کد   از  نیز  پژوهش   طول  در.  شد   ضبط 

  گفتارهاي پاره  ابتدا  لذا.  بود  مضمون تحلیل  روش   به   دادها  وتحلیل تجزیه   روش .  شود  رعایت  پژوهش

  کدهاي   بنديدسته   با  سپس .  گردید   تبدیل اولیه  کدهاي  به  محقق  توسط  و  گردید   استخراج  کنندگانمشارکت

  .گرفت شکل دهنده  سازمان  مضامین ها،بندي دسته  کردن  انتزاعی با ادامه  در و  استخراج  پایه  مضامین اولیه، 

  ارزش .  دارد  ریشه   بودن   واقعیت  بر   مبنی   و   تداوم   واقعی،  ارزش   محور   سه  در   حاضر  مطالعه   استحکام   و   صحت

  قبول قابل   است،  کرده   تجربه   واقعی   طوربه   را   آن  که  کسی   براي   تجربه   از   حاصل  بیان  که   است  معنا  این  به   واقعی 

.  شد   محقق  امر   این  حاصله،  هايبیانیه   رساندن  تأیید   به   و  کنندگانشرکت   به  مراجعه  با  پژوهش  این  در.  باشد 

  در   که   مشابه   هايسؤال  به  همسانی  و   نامتناقض  هايپاسخ  کنندگانشرکت   که   آمد   دست   به   هنگامی   ثبات

  هرگونه   از   خالی  آن،  فرایند   انجام  و  پژوهش  بودن  واقعی  جهت.  دانند می   بود،  شدهمطرح   مختلف   هايقالب

  از   مطالعه   مراحل  تمام  در  را  موردپژوهش  پدیده  مورد  در   تعصب  هرگونه  تا  نمودند   تالش   پژوهشگران  تعصب،

 ). 1389 همکاران، و  فهامی( سازند  دور   خود

  

  دوره آموزش چندزبانگیمحتواي 

  در  هادوره  بیشتر در  که  بود هاییدانش  و زبانی چند  هايآگاهی  معرض در معلمان دادن قرار  دوره اصلی هدف

  تعریف )  1:  بود  بخش  3  شامل  دوره   این   محتواي).  2017همکاران،  و   اتکینز (  شودمی   تدریس  جهان  نقاط  سایر

  دوره   رئوس .  زبانی  چند   آموزش   فعلی   وضعیت   و   تاریخی  توسعه )  3(  ایران؛  در   زبانی  تنوع  ؛)2(   زبانی؛  چند   و  زبان

 .است شدهارائه  2 جدول  در

 
  

  

  دوره  کلی  نماي ): 2( جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یافته ها 

  فرایندها   محتواي دوره   ردیف 

  زبانی  زبان و چند  1
  سخنرانی  

  بحث کالسی  

2  
  تنوع زبانی ایران 

  گوناگون هاي  اقوام مختلف و زبان 

   مرور مختصري از

  اقوام 

 ارائه گروهی  

  زبانی   توسعه تاریخی و وضعیت فعلی آموزش چند  3
  سخنرانی  

 در کالس   بحث  

  زبانی در کشورهاي مختلف  آموزش چند  4
  سخنرانی  

 کالسی   بحث  
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  دوره   در دهنده سازمان هايمضمون  عنوانبه  زیر هايمضمون  زبانهتک  معلمان هايمصاحبه  تحلیل  به توجه با

  :شدند   شناسایی چندزبانگی آموزش 

  وجود   ايپایه   هايمضمون   آموزشی   دوره   در   پژوهش  کنندگان مشارکت  حضور   اساس   بر   : زبانی  آگاهی )  الف

 ها، داوري پیش  شامل  هامضمون   این  شدند   بنديدسته  زبانی  آگاهی  دهنده  سازمان  مضمون   عنوان  تحت  که  دارند 

  .باشند می   تنوع  به احترام و  خودآگاهی 

 اند کرده   کاوش   را   خود   هايداوري پیش   که   داشتند   اظهار  خود   بر   دوره   تأثیر   با  رابطه   در  معلمان  :هايداوريپیش- 1

  اظهار   مصاحبه   در   معلمان  از   یکی   مثال   براي .  کشیدند می   چالش  به   را   خود   تعصبات  تر؛مثبت   پیشبرد  براي  و

  :داشت

  دانستممی   که   وجودي  با  ام،نکرده   تحقیق   هازبان   مورد   در  هرگز  چرا  که  پرسیدم   خودم  از"

  جامعه  کنممی   فکر.  است  جاري  و   دارد  وجود   سرزمین  این  در   که  هاستمدت   زبانی  تنوع 

  از  بعد من   اما  است؛  گرفتهپیش  در   را  داوريپیش   و   تعصبات  ها؛توجهی بی   همین  علت  به  ما

  .)3  ك،.  م(".کشیدم چالش  به تعصباتم با ارتباط  در  را خودم  درنهایت  دوره این

. اند کرده   مقابله  خودشان  با  و  اند برده   سؤال  زیر  را  خود  شخصی  اعتقادات  که  داشتند   اظهار  معلمان  :خودآگاهی- 2

  بینانه واقع   چقدر   ببینند   تا  اند داشته   خود   تعصبات به  نسبت  بیشتري   تردید   و   دقت  دوره   ازاینپس  هاآن  درواقع

  : داشت بیان از یکی  مثال  براي. اند بوده 

 اطالعات  و   کنم   مقابله   خودم  با   باشم،  آگاه   تابوهایم  از   تا  داد  من  به   را  فرصت  این  دوره   این"

  .)4 ك، . م( ". کنم تصحیح است؛ درست  بودم معتقد   که را  خود دروغین

  :داشت  بیان معلمان از  دیگر  یکی همچنین

  که  بودم  کرده   کسب   دیگران   از)  هابلوچ (  شما  درباره  اطالعاتی  اینجا  به   آمدن  از  قبل   تا"

  .)9  ك،. م( ".شدم آگاه  هاآن  نادرستی به  هابلوچ  با آشنایی از بعد 

  و   است  همتابی   زبانی   هر   که   فهمیدند   هاآن   که   کردند   خاطرنشان  معلمان   برخی  همچنین:  تنوع  به  احترام - 3

  :گفت معلمان  از  یکی مثالعنوانبه . شوند  قائل احترام زبان هر  به نسبت باید  مردم 

  هايویژگی   به   احترام   انتظار   که   است  مهم   چقدر   زبان یک   مردمان  براي   که   فهمیدم  من"

  .)7 ك، .م(  ".باشند  داشته  را خود  زبانی

ي پژوهش) هاافتهمنبع: ی(  آگاهی زبانی). کدهاي مضمون سازمان دهنده 3( جدول  

سازمان دهنده مضمون   ي پایههامضمون    کدهاي اولیه  

 زبان بی نیاز به تحقیق  پیش داوري ها  آگاهی زبانی

 زبان ملی

 آگاهی از تعصبات زبانی خودآگاهی

 آگاهی از تبلیغات دروغین زبانی

 آگاهی از تابوهاي زبانی 
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 محترم بودن زبان هر قوم  احترام به تنوع

 

  دارند   وجود   ايپایه   هايمضمون   آموزشی  دوره   در   پژوهش  کنندگانمشارکت   حضور   اساس   بر   :زبانی  دانش)  ب

  هاي زبان  از آگاهی  شامل هامضمون  این شدند  بنديدسته  زبانی  دانش دهنده  سازمان مضمون  عنوان تحت  که

  .باشند می  تدریس  فرایند  در  زبان  نقش  درك  و  خود مادري  زبان مورد در   دانش کسب  دیگر،

  را   هازبان   بین  موجود   هايتفاوت   و  هاشباهت  هاآن  که  کردند   خاطرنشان  معلمان:  دیگر  هايزبان  از  آگاهی- 1

. اند کرده   تصحیح  مختلف  هايزبان   مورد  در  را  خود  غلط   اطالعات  برخی  طریق  این  از  و  اند کرده   درك

  :داشت اظهار معلمان  از  یکی مثالعنوانبه 

  ".شوم  آشنا   تفصیل به   ایران   مختلف  هايزبان   با   تا  شد   داده  فرصتی من   به   بار   اولین   براي"

  .)5 ك، .م(

  آشنایی   براي  فرصتی  دوره  این  که  داشتند   اظهار  معلمان  همچنین  :خود  مادري  زبان  مورد  در  دانش   کسب - 2

  : گفت  معلمان از یکی  مثالعنوانبه . است آورده  فراهم مادري  زبان  با بیشتر

  .)6 ك، .م( ".باشد می  زبانی  شاخه کدام  زیرمجموعه فارسی  زبان  که فهمیدم  من"

  درك   و فهم  در اساسی نقش زبان که   داشتند  بیان معلمان  نیز  همچنین: تدریس  فرایند  در  زبان  نقش درك-3

  :داشت بیان  معلمان  از یکی مثالعنوانبه . دارد مطالب

  نداریم   را   آموزان  دانش   مادري   زبان  به   مطالب  بیان  توانایی  زبانهتک   معلمان  عنوانبه   ما "

 مطالب   توانستم می   آموزان   بادانش  زبانهم   بودم  معلمی   اگر   کنممی   احساس   دلیل   همین  به

 .)2 ك، .م(  "کنم  بیان  بهتر را

  

ي پژوهش) هاافتهمنبع: ی( زبانی   دانش). کدهاي مضمون سازمان دهنده 4( جدول  

ي پایههامضمون  مضمون سازمان دهنده  اولیه کدهاي     

زبانی  دانش دیگر   هايزبان   از  آگاهی   آگاهی از تنوع زبانی و قومی 

 آگاهی از فرهنگ هاي قومی 

 آگاهی از کلمات مشابه زبانی 

  مادري  زبان  مورد  در  دانش  کسب

 خود 

 آگاهی بیشتر از زبان فارسی 

 آگاهی از شباهت ها زبان فارسی با سایر زبان ها 

تدریس   فرایند  در  زبان  نقش  درك  فهم بهتر مطالب   

 تسهیل یادگیري 

 تسهیل ارزشیابی 

 

  که   دارند   وجود   ايپایه   هايمضمون   آموزشی   دوره   در  پژوهش   کنندگان مشارکت   حضور  اساس   بر  :هاچالش )  ج

  محیط   در   هاچالش  شامل  هامضمون   این  شدند   بنديدسته   هاچالش   دهنده  سازمان  مضمون  عنوان   تحت

  .باشند می  کار محیط  در هاچالش  و اجتماعی
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  سازگاري   در  که  داشتند   بیان  معلمان  اجتماعی  محیط   در   موجود   هايچالش  ازنظر  :اجتماعی   محیط  در  هاچالش - 1

  : داشتند   اظهار  معلمان  از   یکی   مثالعنوانبه .  داشتند   مشکل  هاهمسایه  و   هاخیابان  شهر،   از  اعم   اجتماعی  محیط   با

  و  روستا به رفت من که   موقعی.  زد دورافتاده   روستا یک  در  را من  ابالغ اداره قبل سال "

  مواجهه   مشکل   با   کارها  ترینکوچک   انجام   براي   حتی   نیافتم  را   زبانیهم   که هنگامی

  .)1 ك، .م( ".شدممی 

  داشتند   اشاره  معلمان)  کار  محل(  مدرسه  محیط   در  آمده پیش  هايچالش  با  ارتباط  در  :کار  محیط  در  هاچالش- 2

  از   یکی  مثالعنوان به.  اند کرده   تجربه  آموزان   دانش  حتی   و  والدین  معلمان،  مدرسه،  مدیر  با  را  مشکالتی  که

  :داشت بیان  ارتباطدراین  معلمان

  من   و  کردند می   صحبت  بلوچی  زبان  با  همدیگر  با  معلمان  دفتر   در  تفریح  هايزنگ   در"

  .)8  ك،. م(".دادممی  گوش  فهمیدمنمی  که هاي حرف  به و  نشسته ساکت

  

ي پژوهش) هاافته منبع: ی( هاچالش  ). کدهاي مضمون سازمان دهنده5( جدول  

ي پایههامضمون  مضمون سازمان دهنده   کدهاي اولیه  

هاچالش  اجتماعی   محیط  در  هاچالش    ناتوانی در فهم زبان مردمان بومی  

 ناتوانی در انجام امور ساده زندگی 

برقراري ارتباط با افراد بومیناتوانی در    

کار   محیط  در  هاچالش   ناتوانی در فهم مکالمات همکاران بومی 

 ناتوانی در فهم گفت گوهاي دانش آموزان 

 سکوت و انفعال در مکالمات بین همکاران 

 

  که   دارند   وجود   ايپایه   مضمون  آموزشی   دوره   در   پژوهش  کنندگانمشارکت   حضور  اساس   بر   :احساسات)  د

  محیط   درباره  احساسات  شامل  مضمون   این   شد   بنديدسته   احساسات  دهنده   سازمان   مضمون   عنوان  تحت

  .باشد می  شخص جدید 

 احساس :  بود  شرح   این  به   شخص   جدید   محیط   مورد  در  احساسات:  شخص  جدید  محیط   درباره  احساسات- 1

  اظهار   معلمان  از  یکی  مثالعنوانبه .  بود  شدن  تسلیم  به  تمایل  و  شغلی   فرسودگی  محدودیت،  احساس   غریبی،

  :داشت

  کامالً .  بروم  بیرون   روستا  از   توانستمنمی   کاري،   مشغله   دلیل   به .  کنم  چه  دانستمنمی   من "

  وزن اضافه   کیلو   6  شد   باعث  حتی  که   خوردممی   غذا  زیاد  خاطر  همین  به  و   بودم  افسرده

  .)5ك،. م(".کنم پیدا
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ي پژوهش) هاافته منبع: ی( احساسات ). کدهاي مضمون سازمان دهنده 6( جدول  

ي پایههامضمون  مضمون سازمان دهنده   کدهاي اولیه  

  جدید  محیط  درباره  احساسات احساسات 

 شخص

 احساس غریبی

 احساس تنهایی 

 احساس بی کسی

 پناه بردن به فیلم و تلویزیون

 

  که   دارند   وجود  ايپایه  هايمضمون   آموزشی  دوره  در   پژوهش  کنندگانمشارکت  حضور  اساس   بر  :مقابله)  و

  و   زبانی  چند   هايصالحیت  شامل  هامضمون   این  شدند   بنديدسته   مقابله  دهنده  سازمان  مضمون  عنوان  تحت

  .باشند می اجتماعی حمایت

  جدید   محیط   زبان  کردند می   سعی   که  کردند   خاطرنشان  حاضر   پژوهش  در   معلمان  :زبانی  چند  هايصالحیت- 1

  کنند   شرکت   از   یکی   مثالعنوانبه .  کنند   برقرار   ارتباط  ترراحت   آموزان   دانش   و   معلمان  با  بتوانند   تا   بگیرند   یاد   را

  :داشت بیان

  و   اختالفات  این.  دارد  متفاوتی  بسیار  زبان  ام؛شدهبزرگ   که  جایی  با  مقایسه  در  اینجا"

  ".بگیرم  یاد   را   زبانشان   کردم   سعی  من .  گذاشت  تأثیر   من   بر   ابتدا  در   طورکلی به   هاتفاوت 

  ) 3 ك، .م(

  محیط   در  و  جدید   اجتماعی  محیط   در  دوست  داشتن  که  داشتند   اظهار  پژوهش  در  معلمان  :اجتماعی  حمایت- 2

  : کرد خاطرنشان هاکننده مشارکت  از  یکی مثالعنوانبه   در. کند می  تسهیل را هاآن   سازگاري کاریشان،

  خیلی   شد   باعث  و  کرد  ترکوتاه   را  من  سازگاري  روند   خوب،  دوستانه   محیط   یک  داشتن"

    ). 3 ك، . م( ".شوم  چیره مشکالت  بر بتوانم  زود 

  

ي پژوهش) هاافته منبع: ی(  مقابله). کدهاي مضمون سازمان دهنده 7( جدول  

ي پایههامضمون  مضمون سازمان دهنده   کدهاي اولیه  

زبانی   چند  هايصالحیت  مقابله   یادگیري زبان جدید  

 آگاهی از نحو تلفظ کلمات 

 آگاهی از معنی کلمات

اجتماعی   حمایت  

 

 همکاران پشتیبان 

 دانش آموزان مهربان 

 

  گیري نتیجهبحث و 

از   با استفاده  بوده است که  و تکنیک تحلیل مضمون دریابیم که    يبند مقوله در پژوهش حاضر سعی بر آن 

 پژوهش   نتایج  اساس   بر.  کرده اند معلمان زبان فارسی چه تجربیاتی از برگزاري دوره آموزش چندزبانگی کسب  

  و   است   داشته   نقش   زبانی  چند   دانش   آگاهی،   کسب  در   تجربی   یادگیري   محوریت   با  زبانی   چند   آموزش   دوره
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  هاي چالش   با  مقابله   براي  ابزاري   عنوان به   زبانی   چند   دانش  و   آگاهی   هايصالحیت  که   شد   مشخص   همچنین

    .است قرارگرفته مورداستفاده  هاآن  کار  محل  و اجتماعی محیط  در  موجود 

  زبانی   چند   دانش  و  آگاهی  به  زبانی  چند   آموزش   دوره  یک  که  است  آن  از  حاکی  حاضر  مطالعه   خالصه،  طوربه 

  هايچالش   با  مواجهه  در  توانند می   زبانهتک   معلمان  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  هايیافته   درواقع .  کند می   کمک

  و  شوند  مند بهره  دوره در  شدهکسب  هايصالحیت  و هامهارت  از ناآشنا، هايمحیط  و  زبانی اختالفات  بر  مبتنی

  با   پژوهش  این  نتایج.  کنند   استفاده   زبانی  مختلف  هايمحیط   و مشکالت  با  مقابله  براي   ابزاري  عنوانبه  هاآن   از

  ، ) 1395(  همکاران   و  افشاري  ، )1396(  همکاران  و   قادري   ، )1399(   صحرایی   و   کرمی   اهللا  يهاپژوهش   نتایج

  .است همسو) 2011( گی   و)  2014(  آتوینوسکا ،)2014(  باچور ، )2019( مانگیال

  یکدیگر   به   نسبت  ذاتاً   هاانسان   ،   فرهنگی   گرایی نسبی  نگرش   اساس   بر گفت که    توانی م  هاافته ین این  یدر تبی

  را   گروهی   هویت   افراد،   سویک   از ).  2008  ،   1بنکس(  اند متفاوت   یکدیگر   با  فقط   ها آن   نیستند،   برتر   یا   ترپست

 هاآن  در  متقابل وابستگی و  تعلق حس فرهنگی و قومی گروه  در  عضویت و دانند می  تعریفی  خود براي مبنایی

  ملی   فرهنگ   سازنده  اجزاي   درواقع   جامعه  یک  در   موجود   گوناگون   هايفرهنگ   دیگر   سوي  از  و   کند می   ایجاد

 باشدمی   جامعه   آن  گوناگون  هايفرهنگ   مطلوب   و  صحیح   تعامل   درگرو   افراد   ملی  هویت  و   هستند   جامعه   آن

  .)1396  همکاران، و  زاده حمیدي(

. اند داشته   آمیزيمسالمت  زندگی  ملت،  یک  قالب  در  هم   کنار  در  متفاوت  هايزبان  با  مختلف  اقوام   تاریخ،  طول  در 

  قوم   آن   هویت   و  شناسایی  مبناي   مرور، به   و  یافت  بیشتري  نمود  خاص،  قومی  به   زبان   هر   تعلق  زمان،  باگذشت

  توان می  ندرتبه   تقریباً  و  است  جهانی  پدیده  یک  چندزبانگی  و  دوزبانگی  امروزه).  1384  نصرآبادي،  کارکنان(  شد 

  ،  2جسنر (  نکنند   تکلم  زبان   چند   یا  دو   به  آن  جمعیت  از   کوچکی  بخش  کمدست  که  داشت  سراغ   را  کشوري

  احترام   زبانی   تنوع  این  به   کشورها  از   بعضی.  است  متفاوت   زبانی  تنوع   این  با  کشورها  برخورد   نحو).  2006

  حتی   و  گیرند می   نادیده  را  آن   کشورها  از  برخی   و  کنند می   قلمداد  بدیلبی   سرمایه  خود   براي   را  آن   و  گذارند می 

  به   نسبت  آمیزاحترام   نگرشی   جامعه  وقتی).  1400  همکاران،  و  جهاندیده(  دانند می   مضر   را   آن  مواقع  گاهی

  خود   از   قومیتی  تعریفی   خجالت   یا  تناقض   بدون   توانند می   افراد   باشد،  داشته   زبانی   و   فرهنگی  و   قومی   هايتفاوت 

  هايشیوه   از   را  خود   شهروندان  خواهد می   گذارد، می   احترام  قومی   هايگروه   هاي تفاوت  به   که   ايجامعه .  کنند   ارائه

  کند می   کمک   هاگروه   گونه این   بقاي   به   شدن  قائل   احترام  این .  کند   محافظت  بارزیان  هاينگرش   و  آمیزتبعیض 

  دهند   شکل  را  خود   زندگی  دارند   دوست  که  طور  هر  تا  آوردمی   وجود  به  هاآن   براي  را  بیشتري  هايفرصت   و

اخیر    يهادهه چندزبانگی در طول  و    یدوزبانگ آموزش    نه یزم  درمتعددي    يهابرنامه   ).2011  ،  3پورترا   و   گرنت(

  نظیر؛     يهامدلچندزبانه در دنیا بر اساس  و    دوزبانه  آموزش و پرورش   دهد ی مارائه گردیده است. نتایج نشان  

  زبان   -، رشدي، دوسویه، تلفیق محتوايورسازغوطه ، تجدید حیات  يورسازغوطه انتقالی، نگهداشت، پرستیژ،  

  توصیف   مایل  یا  اریب   نوع  از   را   ایران   آموزش دوزبانگی و چندزبانگی در    ) 1394خامنه (   مدیر.  شودی مانجام  

 هامحیط   دیگر  در   و  نبوده  رسمی  هايزبان   جزو  داند می   دوزبانه   فرد  که  را  دوزبانی  از   یکی  حالت،  این  در.  کند می 

  آموزشی   و   رسمی  هايمحیط   در  است،  گسترده  و  وسیع   بسیار  همساالن  گروه  و   بازار   و  کوچه  خانواده،  مثل

 
1 . Banks 
2 . Jessner 
3 . Grant & Portera 
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 شدهطراحی   قبل   از   و  منظم  برنامه  فاقد   ایران   در  هادوزبانه  آموزش   که  گفت  توانمی   دیگرعبارتبه .  ندارد  کاربردي 

  .دهد می  رخ شدهتعیین  قبل  از  هايبینیپیش  بدون  و  طبیعی  طوربه  ساختارمند  وريغوطه  و است

  

 
  منابع

 زبانه تک  آموزان  دانش  با  دوزبانه  مناطق  آموزان  دانش تحـصیلی پیـشرفت مقایـسه). 1388(  غفار ـسید  موـسوي، طیبه؛ احتـشامی،

  .119 شماره آموزشی،  نامهپژوهش آموزشی  پژوهشی  ماهنامه  ،1387-88 تحصیلی سال در اصفهان استان

  .15-14 صص  معلم، رشد نشریه  ملی،  درسی  برنامه  تدوین در معلمان مشارکت ضرورت).  1385. (آمنه احمدي،

  .سخن انتشارات صادقی. تهران: اشرفعلی ترجمه  ایرانی:  هايزبان). 1378. (ام. اي ارانسکی،

تن  و  خواندن پیشـبرد  بر رسـمی  و بومی  زبان به بازخورد تأثیر).  1395. (رضـا  هناره،  ناهید؛  صـادقی،  علی؛  افشـاري،   دانش نوـش

  .126-111 صص ،34  شماره ،9  دوره ارزشیابی، و آموزش  فصلنامه دوزبانه، آموزان

  .91-15،7،69  انگلیسی، زبان یادگیري و آموزش مجله زبان، آموزش و آموزي  زبان ).1394  مدیرخامنه، سیما (

  .ملی درسی  ي برنامه تولید طرح   دبیرخانه چهارم، نگاشت  .)1390( ایران  ملی  درسی  برنامه.

  ارـشد،  کارـشناـسی  نامهپایان  امال، درس در  ابتدایی مقطع  آموزان دانش  تحـصیلی وـضعیت  بر  دوزبانگی تأثیر).  1393. (ـصفا بهرام،

  .نشدهچاپ جنوب، تهران مرکز نور  پیام  دانشگاه

  .فرهنگی و  علم: تهران  ثالثی، محسن ترجمه  فرهنگی، شناسیانسان).  1386. (دانیل  بیتس،  فرد؛  پالگ،

 در  آن  هايداللت  و  فارسـی  زبان به  آموزش از) زبان  بلوچی(  دوزبانه  آموزان  دانش زیسـته  تجربه  فهم).  1400. (جواد  جهاندیده،

  .نشدهچاپ بهشتی،  شهید  دانشگاه درسی، ریزيبرنامه دکتري رساله ایران، آموزشی  نظام ابتدایی  دوره درسی  برنامه طراحی

اـندـیده، أثیرـپذیري).  1390. (عـبدالغفور  جـه ــی،  ادب  و  زـبان  از  بلوچی  ادب  و  زـبان  ـت اـمه  ـفارسـ ــلـن   محلی  ـهايزـبان  و  ادبـیات  فصـ

  .125-99، صص 3 شماره اول، زمین،ایران

  .ساواالن: تهران رفتاري، علوم در تحقیق روش).  1392( رمضان زاده، حسن

 تجرـبه   در  ـتأملی  فرهنگی؛  چـند آموزش).  1396. (گلـنار  مهران،  محبوـبه؛  ـعارفی،  کورش؛  واـجارـگاه،  فتحی  کـتایون؛  زاده، حمـیدي

  .163-181 صص ،1  شماره ،7  دوره  مدرسه، مدیریت  فصلنامه  مدارس، در موفق  معلمان آل  ایده

ناـسیجامعه). 1390. (ابوالفـضل  دالوري، روطه انقالب از ایران؛  تحوالت  ـش ر: تهران. خرداد  پانزده  قیام  تا مـش کده نـش   امام  پژوهـش

  .اسالمی انقالب و خمینی

 نـشریه   رـشت، ـشهر جغرافیایی  گـستره در  دوزبانگی  پدیده  بررـسی). 1393. (معـصومه  دوـست،  حامی محرم؛  خاله، کیـشه  رـضایتی

  .20 صص ،7  شماره ،4  سال تطبیقی،  شناسیزبان  هايپژوهش

  تکمیلی  تحـصیالت  دانـشجویان  اطالعاتی رفتار  با  چندزبانگی  هايمهارت بین  رابطه بررـسی).  1396( زنگنه).  1396. (ثریا زنگنه،

  .رازي  دانشگاه. ارشد  کارشناسی  نامهپایان رازي،  دانشگاه

   www.Dolat.irدر دسترس  قابل). 1390( وپرورشآموزش  بنیادین تحول سند

  ارائه  و  ها  چالش بررســی: ایران در  چندفرهنگی  درســی  برنامه  تدوین  هاي  ضــرورت  و  هاي  ویژگی).  1391. (علیرضــا  صــادقی،

  .121-93: 18-17.  فرهنگ و راهبرد  فصلنامه.  راهبردها

هیال؛ پور،  احـسان  ـسمانه؛  قوچانی،  حـسینی  فریبا؛  فهامی، رغام، ـس   علت  با  ناباروري از  نابارور زنان زیـستی  تجربه).  1389(  علی  ـض

  .45-53  صص ،4  شماره ،13 دوره ایران،  نازایی  و زنان  مامایی، مجله  زنانه،

تۀ تجربه).  1396. (ـسمیرا  بابکانی،  فاطمه؛  بیگی، هواس کیوان؛  بلندهمتان،  مـصطفی؛  قادري،  مورد  در  ابتدایی  دوره  معلمان  زیـس

  .113-95 ،133 شماره  تربیت، و  تعلیم  فصلنامه  دوزبانه،  مناطق در  فارسی زبان به  تدریس  هايچالش

  و  ایران  ملی زبان آموزش درسـی  يبرنامه ايمقایسـه بررسـی). 1387. (مریم بخشـش،  بهمن؛  زندي،  حسـین  مقدم، پور  قاسـم

  .22-1  ،8 شماره  دوم،  سال درسی،  برنامه  مطالعات مجله  ابتدایی، يدوره در  آمریکا
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  مطالعات  فصــلنامه.  »عراق  و ایران  جنگ به  شــناختیجامعه  رویکردي  با: هویت  و  جنگ). «1384. (محمد  نصــرآبادي،  کارکنان

  .2 شماره.  ملی

ــحرایی، آزاد؛  کرمی، اهللا ــا ص ــه). 1399. (مراد رض ــی مدیران  و معلمان  نگرش مقایس ــتفاده  درباره آموزش  در   مادري زبان از اس

  .58-38 صص  ،)1  پیاپی( 1  شماره ،8  دوره  پژوهی،  تدریس فصلنامه وپرورش،آموزش

  ـشناخت، زبان  فـصلنامه  بلوچی، زبان  تاریخی  مطالعات در ايواکه  ـشدگی  پیش  فرایند از  اينمونه). 1393. (موـسی  زهی، محمود

  .185-171 صص ،5  سال

ی روان). 1378. (باري وادزورث، ناـس د ـش ناختی تحول: رـش الحی  جواد  یزدي، امین  امیر   ترجمه  پیاژه،  دیدگاه  از  عاطفی و ـش   ـص

  .مشهد  فردوسی  دانشگاه:  مشهد  فدردي،

دي ــا  فرد،  وحـی انگی،ـتک).  1396. (غالمرضـ انگی  زـب أثیر  و  دوزـب اآن  ـت ادگیري  در  ـه ات  ـی ان  لـغ ارجی  زـب   آموزان  دانش  بین  در  ـخ

  نامه پایان  ها،دوزبانه  و  هازبانهتک در  لغات یادگیري میزان و  اجتماعی  طبقه  جنســـیت،: جوین  شـــهرســـتان  دوم  متوســـطه

  .سمنان  دانشگاه. ارشد  کارشناسی
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