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چكيده:
در این مطالعــه کیفی ،فرصتها و تهدیدهای آموزش به زبان مادری در نظام آموزش رســمی
کشــور از دیدگاه متخصصان و مســئوالن مورد بررسی قرار گرفته اســت .با استفاده از روش
تحلیل محتوای کیفی ،با رویکرد استقرایی ،مصاحبههایی نیمه ساختارمند با استادان رشتههای
زبانشناسی ،علوم تربیتی و روانشناسی و نیز با مسئوالن آموزشوپرورش استان کرمانشاه ،به
شــیوۀ هدفمند ،به عمل آمد .همچنین  18مقاله ،چهار کتاب و پنج پایاننامه در این زمینه مورد
بررسی قرار گرفت و تحلیلها تا حد اشــباع ادامه یافت .واحد ثبت در این پژوهش «مضمون»
در نظر گرفته شــد .برای اطمینان از روایی یافتهها از روش «بررسی توسط اعضا» استفاده شد
و برای تعیین پایایی ،روش پایایی «توافق بین دو کدگذار» به کار گرفته شــد .در انتهای تحلیل
محتوای استقرایی و با مقایسه مستمر کدهای بهدستآمده مشخص شد :متخصصان چهار مقولة
رشد شناختی ،بهداشــت روانی ،وحدت ملی و گسترش دموکراســی را مهمترین فرصتهای
آموزش به زبان مادری میدانند ،مسئوالن نیز تحقق توسعه ،بهبود عملکرد تحصیلی و پرورش
نیروی انســانی را فرصتها و فقر منابع زبانی را تهدید آموزش به زبان مادری برشمردند .نتایج
این پژوهش دربردارندة نکات ارزشــمندی از فواید آموزش به زبان مادری برای سیاستگذاران
آموزشی در کشور میباشد.
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مقدمه

تحقیقات نشــان میدهــد که  70درصد جمعیت جهــان دوزبانه یا چندزبانه هســتند ،موضوع
دوزبانگی در ایران ازآنرو که بر اســاس نتایج مطالعه پرلز 1حدود  50درصد (مولیس ،مارتین ،کندی
و فوی )2007 ،2از کودکان در خانه به زبانی غیر از زبان فارســی صحبت میکنند از زوایای مختلف
قابلبررسی است .آمارها دربارة جمعیت دوزبانههای ایران متفاوت است .بعضی از تحقیقات داخلی
نشان میدهد که حدود  75درصد دانشآموزان کشور را دوزبانهها تشکیل میدهند (خدیوی.)1390 ،
دوزبانگی و چندزبانگی پدیدهای جهانی اســت و تقریب ًا بهندرت میتوان کشوری یافت که دستکم
بخش کوچکی از جمعیت آن به دو یا چند زبان تکلم نکنند .به همین دلیل در بســیاری از کشــورها
عالوه بر زبان رسمی زبان یا زبانهای دیگر و یا لهجهها و گویشهایی نیز وجود دارد که استفاده از
آنها آموزش و یادگیری دانشآموزان را ارتقا خواهد بخشــید .در اغلب این کشــورها در مواجهه با

پیامدهــای پدیدة دوزبانگی و بهمنظور رفع تبعیض ،نوعی تعلیموتربیت به نام تعلیموتربیت دوزبانه
به کار گرفته میشود .منظور از تعلیموتربیت دوزبانه معموالً استفاده از بیش از یکزبان برای یادگیری
و تدریس مطالب تحصیلی است (لیونگ .)2005 ،4ژانگ 5تعلیموتربیت دوزبانه را استفاده از دو زبان
در یادگیری و تدریس برای رسیدن به اهداف اجتماعی و تربیتی میداند (ژانگ .)2008 ،بسته به نوع
تعلیموتربیــت یادگیرندگان را نیز یکزبانه ،دوزبانه و یــا چندزبانه مینامند .بیکر )2008( 6فردی را
دوزبانه میداند که بتواند از دو زبان در موقعیتهای مختلف برای افراد مختلف و برای اهداف خاص
اســتفاده کند .عشایری ( )1392معتقد است اگر فردی برای برقراری ارتباط اجتماعی به بیش از یک
کد زبانشناختی دسترسی داشته باشد میتوان وی را دوزبانه دانست .بااینحال برخی از زبانشناسان،
دوزبانگی را بر اساس توانش و سطح مهارت زبانی تعریف میکنند و فردی را دوزبانة کامل میدانند
که هر دو زبان را در تمام ســطوح زبانی به نحو احسن بداند ،احاطة یکسان و کنترل کامل بر هر دو
زبان داشــته باشــد و قادر به اظهارات معنادار به هر دو زبان باشد و بر ساخت دستوری هر دو زبان
معرفت و آگاهی داشته باشد (نرسیسیانس ،1382 ،ص.)167 .
تاریخچة آموزش دوزبانه در ایران به ســال  1268خورشیدی برمیگردد ،زمانی که میرزا حسن
رشــدیه [در تبریز] مدرســهای به شــیوة جدید راهاندازی کرد که در آن به دو زبان فارسی و ترکی
آذربایجانی تدریس میشــد ،ولی بر اثر کارشــکنیهای متحجران آن زمان این مدرســه به تعطیلی
کشــیده شد (آجودانی ،1367 ،به نقل از شریف ،نوروزی و موســوی زاده .)1391 ،اما به طور کلی
نظام آموزشوپرورش ایران همواره نظامی متمرکز و مبتنی بر آموزش به زبان رســمی [فارسی] بوده
است .این در حالی اســت که بیشتر کشورهای جهان از الگوها و مدلهای مختلف برای آموزش به
کودکان دوزبانه استفاده میکنند .این تقسیمبندیها براساس استانداردها و عوامل مختلفی چون هدف
3
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تدریس ،وســیلة تدریس ،ماهیت آموزش و غیره انجام میشــود (چن .)2017 ،7مهمترین مدلهایی
که برای آموزشوپرورش دوزبانه از طرف طراحان آموزش دوزبانگی عرضه شــده عبارت است از؛
برنامه دوزبانة انتقالی ،8برنامه دوزبانة غوطهورسازی 9و برنامة دوزبانه دوسویه( 10کالنتری ،خدیوی،
فتحیآذر و بهنام.)1390،
 .1در برنامة آموزش انتقالی ،آموزش با زبان مادری کودک شــروع میشــود و نوع ًا بیشتر از سه
ســال هم طول نمیکشــد ،بدینصورت که اســتفاده از زبان گروه اکثریت جامعه بهتدریج در اوایل
مدرســه حذف میشود .بهعبارت دیگر ،در آموزش دوزبانة انتقالی ،فقط زبان مادری کودک تا زمانی
که او در زبان اکثریت تسلط حاصل پیدا کند ،در آموزش کاربرد دارد .بهعنوانمثال در آمریکای التین
بیشــتر بومیا ِن کشورهای کلمبیا ،بولیوی و گواتماال از روش انتقالی استفاده میکنند .در این برنامهها،
دانشآموزان ابتدا با زبان مادری خود آموزش میبینند .از ســال ســوم به بعــد زبان دوم بهصورت
تدریجی جایگزین زبان اول گردیده و بهعنوان وســیلة آموزش و تدریس مورد استفاده قرار میگیرد
(بیکر ،باســارابا و پوالنکو2016 ،11؛ بالغــی زاده .)2008 ،ازآنجاكه تعلیموتربیت دوزبانة انتقالی هیچ
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حمایت مستمری از زبان مادری 12دانشآموزان در مدرسه به عمل نمیآورد و حتی آنها را بهمنظور
کسب سریع زبان دوم تحت فشار قرار میدهد ،فراگیران زبان دوم که تحت برنامههای تعلیموتربیت
دوزبانة انتقالی قرار میگیرند ،ناچار به تکزبانگی در زبان دوم جذب میشوند.
دو نوع تعلیموتربیــت دوزبانة انتقالی وجود دارد؛ الف .برنامههای انتقالی زودهنگام که شــامل
برنامههایی اســت که در آن از زبان مادری بهعنوان واســطة آموزش به میزان محدود در هر روز و
به مدت دو تا ســه سال استفاده میشود و در کالس ســوم ،اکثریت دانشآموزان کام ً
ال با زبان دوم
صحبت میکنند .ب .برنامههای دیرهنگام که در آن بیشتر بر زبان مادری دانشآموزان تمرکز میشود
و بهتدریج و طی چند ســال توجه دانشآموزان به زبان دوم معطوف میگردد (دمبو .)1994 ،13شاید
سیاســتهای آموزشی هیچ کشوری در آموزش دوزبانه ،با مدل انتقالی ،بهاندازة ایاالتمتحده آمریکا
بحثبرانگیز نبوده اســت؛ سیاســتهایی که منجر به تغییر زبان مهاجران و پناهندگان به فقط زبان
انگلیسی میشود .آموزش دوزبانه در کشــورهای آفریقایی نیز از نوع انتقالی است .البته تفاوتهای
زیادی در نحوة اجرای این برنامه در این کشورها وجود دارد .بهعنوانمثال آفریقای جنوبی از سیاست
آموزشــی چندزبانه اســتفاده میکند .در کنیا ،غنا و بولیوی انگلیسی بهعنوان زبان تدریس بعد از سه
ســال در مدارس شروع میشــود .در اوگاندا ،زامبیا و نیجریه انگلیسی بهعنوان زبان تدریس از سال
چهارم ابتدایی شــروع میشــود .در تانزانیا و سومالی انگلیسی از اول دورة راهنمایی شروع میشود.
بهطورکلی در بســیاری از کشورهای آفریقایی زبان انگلیسی بهتدریج جایگزین زبان مادری میشود
(کالنتری.)1388 ،
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 .2در برنامــة آموزش دوزبانة غوطهورســازی ،کودکان در زبانی که قرار اســت آن را فراگیرند،
آموزش میبینند .این برنامه بهمانند آن اســت که کســی را در قســمت عمیق یک استخر بیندازیم و
انتظار داشته باشیم که شنا کردن را در کمترین زمان ممکن ،بدون کمک گرفتن از شناور و یا آموزش
شناگری ،یاد بگیرد .در آموزش به شیوة غوطهورسازی هم از معلم و هم از دانشآموزان انتظار میرود
که تنها زبان اکثریت را در کالس درس اســتفاده کنند .هدف این برنامهها دسترســی دانشآموزان به
موضوع درســی تدریسشــده از طریق زبان دوم است (مک گرورتی ،2001 ،14ص .)348 .در ایالت
کِبِک کانادا از این روش برای آموزش زبان فرانســوی به کودکان انگلیســیزبان استفاده میشود ،در
سیستم فعلی آموزش کشور ما نیز از این روش استفاده میشود.
 .3روش تدریس دوســویه 15در سال  1986در دانشــگاه کمبریج طراحی شد .این روش از نوع
دو زبانة افزایشــی اســت که در آن هر دو زبان مورد حمایت قرار میگیرد .یعنی نصف برنامههای
16
آموزشــی به زبان مادری دانشآموز و نصف دیگر به زبان رسمی اجرا میشود .از دیدگاه لیندهلم
( )1999اهداف آموزش دوزبانه دوســویه میتواند کســب مهارت باالی علمی در هر دو زبان برای
همة دانشآموزان ،فراهم نمودن فرصتهای آموزشــی برابر و درک کامل تعامل بین فرهنگی باشد.
در این روش زبان مادری دانشآموز و زبان رســمی در تعامل کامــل با یکدیگر مورد حمایت قرار
میگیرنــد و تعاملِ بین فرهنگی و فرصتهای آموزشــی به طور کامــل و برابر صورت میگیرد .در
ایــن صورت یادگیری زبان مادری مانعی برای یادگیری زبان دوم و پیشــرفت تحصیلی نخواهد بود
(گارسیا .)2009 ،17استفاده از این رویکرد باعث میشود دانشآموزان در مدرسه انگیزة باالتری داشته
باشــند و وضعیت درسی بهتری را تجربه کنند (لیندهلم  -لیری و برساتو .)2002 ،18بیشترین کاربرد
روش دوســویه در کشــور آمریکاست و بر اســاس آن مطالعات جامعی در مورد کارایی این روش
انجام گرفته اســت .بهعنوانمثال در یک مدرسة ابتدایی در ایاالت فلوریدای آمریکا این برنامه بدین
شــکل اجرا میگردد؛ در نصف روز موضوعات درسی به زبان مادری دانشآموزان تدریس میشود
و در نصــف دیگر روز همان مفاهیم و موضوعات این بار با زبان دوم ،برایشــان تدریس میشــود.
این برنامه در کشــورهای اروپایی و نیز مالزی و شــانگهای چین هم مورد استفاده قرار گرفته است.
مطالعات مختلف نشــان میدهد که روش دوسویه به دلیل عملکرد مثبت از اولویت برخوردار است.
بهعنوانمثال االنیس )2000( 19با مقایســة پیشرفت تحصیلی و دانش زبانی دانشآموزان کالس پنجم
دریافت که دانشآموزانی که برنامة دوســویه را دریافت کردهاند در پاســخگویی به آزمون استاندارد
ارزشیابی مهارت تحصیلی عملکرد بهتری دارند .همچنین کولیر و توماس )2002( 20با تحلیل نمرات
دانشآموزانــی که در پنج منطقة آمریکا با روشهای مختلف دوزبانه آموزش دیده بودند دریافتند که
دانشآموزانی که با روش دوسویه آموزش دیدهاند پیشرفت تحصیلی بهتری دارند تا دانشآموزانی که
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با روش انتقالی و غوطهورسازی آموزش دیدهاند .لیندهلم  -لیری ( )2000معتقد است اگر برنامههای
غوطهورســازی و دوسویه خوب اجرا شده باشــد ،تمامی دانشآموزان را قادر میسازد مهارتهای
شفاهی و کتبی خود را در هر دو زبان ارتقا بخشند .این امر اخیرا ً مورد توجه بسیاری از سیاستمداران
نظام آموزشوپرورش کشورها واقعشده است.
تحقیقات پیل و المبرت 21در ســال  1962انقالبی در زمینة دوزبانگی و رشــد شناختی به وجود
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آورد ،چراکه تحقیقات قبل از آنها بیشــتر بر اثرات منفی دوزبانگی متمرکز بود .برخالف تحقیقات
پیشــین ،پیل و المبرت نشــان دادند که دوزبانهها در مقایســه با یکزبانهها در قابلیتهای کالمی و
غیرکالمی عملکرد بهتری دارند (هاکیوتا و دیاز .)1985 ،22به نظر این دو مشکل اصلی تحقیقات پیش
در رابطه با نتایج متناقض در زمینة دوزبانگی ،بیشتر مربوط به روششناسی اشتباه آنان بوده است ،لذا
بعد از پیل و المبرت ( )1962پژوهندگان دیگری مجددا ً به بررسی رابطه دوزبانگی با متغیرهایی چون
مفهومسازی (لیتکه و نلســن ،)1968 ،23دانش فرازبانی (کامینز ،)1978 ،24رشد شناختی و اجتماعی
(دیاز ،)1985 ،قابلیتهای متفاوت کالمی (آندریو و کارپتســاس ،)2004 ،25حلمســئله (گانینگ،26
 ،)1981تفکر خالق و مهارتهای تفکر واگرا (کوناکا ،)1997 ،27تشــکیل مفهوم و انعطاف شناختی
(بیلی اســتوک )2007 ،28و تفکر انتقادی و منش (آلبرت ،آلبرت و رادسما )2002 ،29پرداختند و تأثیر
مثبت دوزبانگی بر این متغیرها را تأييد کردند .بهطورکلی باید گفت دوزبانگی تأثیری مثبت بر فرآیند
زبان و رشد تحصیلی دانشآموزان دارد؛ زیرا وقتی دانشآموزان در دورة ابتدایی تواناییهای خود را
در دو حیطة زبانی (مادری و رسمی) به کار میگیرند ،شناخت عمیقتری نسبت به زبان و چگونگی
اســتفاده مؤثر از آن به دســت میآورند (کامینز .)2001 ،پژوهشگر دیگری به نام شین )2000( 30نیز
به این نتیجه رســید که حمایت قابلمالحظهای از آموزشوپــرورش دوزبانه وجود دارد و گفت در
حالیکه تنها اقلیت کوچکی با قرارگرفتن بچههایشان در برنامههای آموزشی دوزبانه مخالف هستند.
تعداد زیادی از والدین موافقاند که دوزبانگی به مزیتهای حرفهای ،علمی و رشــد باالی شناختی
منجر میشود ،و برای حفظ زبان و فرهنگ بومی ضروری است.
علیرغم نتایج تحقیقات ذکرشده در جهان ،که تأثیر دوزبانگی را مثبت برآورد کردهاند ،در ایران
بیشــتر تحقیقات نشــان میدهند که دوزبانگی تأثیر منفی بر یادگیری زبان سوم (فیاضی ،صحراگرد،
روشــن و زندی ،)1393 ،عملکرد تحصیلی (واحدی )1390 ،و بر درک مفاهیم و پیشرفت تحصیلی
(رحیمآبادی )1383 ،داشــته و سرخوردگیهای روانی ،پرخاشــگری ،اضطراب ،ترس ،گوشهگیری
(کاظمی )1386 ،مردودی ،ترک تحصیل ،افت تحصیلی شدید ،مشکالت شنیداری ،گفتاری ،خواندن
و نوشــتن بهخصوص در دورة ابتدایی به بار می آورد که دانشآموزان دوزبانه با آن روبهرو هســتند
(عصاره .)1387 ،فیاضی و همکاران ( )1393با رویکرد شــناختی به مقایســة دانش زبان انگلیســی
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دانشآموزان دوزبانة اســتان خوزستان و دانشآموزان یکزبانة استان فارس در سال چهارم متوسطه
پرداختنــد ،نتایج پژوهش آنها برخالف انتظارات نشــان داد که دانشآموزان دوزبانه در آزمون زبان
انگلیســی در مقایسه با آزمودنیهای یکزبانه نمرة پایینتری کســب کردهاند .به باور آنان مربیان و
دســتاندرکاران آموزشــی باید چالشها و مشــکالت دانشآموزان دوزبانه را بررسی کرده و بستر
مناســبی برای تغییر و اصالحات الزم در سیاستهای آموزشی و برنامهریزی درسی فراهم آورند ،تا
از این طریق گامی در جهت اجرای عدالت آموزشی برداشته شود.
برای بررسی اینکه چرا در ایران برخالف دیگر کشورها دوزبانگی تأثیر منفی بر عملکرد تحصیلی
و شناختی دانشآموزان دارد ،باید اول روشهای دوزبانه شدن و درجات دوزبانگی و انواع دوزبانگی
را بررســی کرد .اســکات ناب -کانگاس )1981( 31در کتاب «دوزبانگی یا نه :آموزش به اقلیتها»32
انواع روشهای دوزبانه شــدن را شــامل دوزبانگــی طبیعی ،33دوزبانگی مدرســهای 34و دوزبانگی
فرهنگــی 35میداند .در دوزبانگی طبیعی فرد هر دو زبان را بدون آموزش رســمی و درروند زندگی
طبیعــی خود فرا گرفتــه و از آنها بهمثابه ابزار طبیعی برای برقــراری ارتباط طبیعی خود با اجتماع
استفاده میکند .معموالً این اشخاص هر دو زبان را در سنین کودکی و در محیط خانواده فرامیگیرند.
در دوزبانگی مدرسهای شخص غیر از زبان مادری خود زبان دیگری را در روند آموزش رسمی و در
مدرســه فرامیگیرد .کاربرد اینچنین زبانی غیر از مدرسه در مواقعی است که شخص دوزبانه از این
زبان بهعنوان زبان مشترک بین خود و شخص دوزبانة دیگری برای برقراری ارتباط استفاده کند و یا
احیان ًا آن زبان خاص را در کشور دیگری که زبان رایج آن سرزمین است و همه به آن صحبت میکنند
مورد اســتفاده قرار دهد .دوزبانگی فرهنگی بیشباهت به دوزبانگی مدرسه نیست ،با این تفاوت که
عامل ســن در این مقوله دخیل اســت و زبان جدید توسط بزرگسال فراگرفته میشود و انگیزة این
عمل میتواند به دست آوردن شغل و یا صرف مسافرت باشد .به اعتقاد کونرت )2010( 36هرکدام از
این شیوههای دوزبانگی در کنار سایر متغیرهای محیطی میتواند موجب تضعیف یا تقویت یادگیری
زبان دوم شده و اثرات شناختی متفاوتی به دنبال داشته باشد.
برخی از دانشمندان از جمله برتیل مالمبرگ )1972( 37معتقدند که فقط دوزبانههای طبیعی را باید
جزء دوزبانهها محسوب کرد ،نه دوزبانههای مدرسهای و فرهنگی را؛ زیرا دستة اخیر درواقع کسانی
هســتند که از طریق آموزش احاطه و تسلط خوبی نســبت به زبان دیگر پیدا کردهاند .او خاطرنشان
میسازد که انسان دوزبانه کسی است که در کنار زبان مادری خویش از زمان کودکی زبان دوم را هم
با روند طبیعی (و نه با روند آموزش رسمی) فراگرفته باشد ،و بهطور طبیعی یکی از اعضای آن جامعه
زبانی محسوب شود و بتواند در هر دو جامعه زبانی کارکرد طبیعی داشته باشد .نرسیسیانس ()1382
غیر از تقســیمبندی اســکات ناب -کانگاس به انواع دیگری از دوزبانگی تحــت عنوان دوزبانگی
 ëشمارة65
 ëسال هفدهم
 ëبهار 1397

برگزیدگان 38و دوزبانگی قومی 39نیز اشــاره کرده اســت .در دوزبانگی برگزیدگان افراد به خواست
خود بخشی از آموزششان به زبان دیگری که عموم ًا یکزبان خارجی است صورت میگیرد ،ولی در
دوزبانگی قومی افراد یک اقلیت زبانی مجبور میشوند با زبان اکثریت آموزش ببینند.
دوزبانگی همچنین درجاتی دارد؛ اگر میزان دانش زبانی زبان اول و زبان دوم به یک اندازه باشد،
در این صورت با یک شخص «کام ً
ال دوزبانه »40روبهرو هستیم .اگر شخصی با زبان دوم بهاندازة زبان
اول آشــنا نباشد ،در این صورت با یک شــخص «تقریب ًا دوزبانه »41مواجه هستیم .ممکن است کسی
زبان اول و زبان دوم را به یک اندازه بداند ،ولی توانایی او نسبت به توانش زبانی یک تکزبانه کمتر
باشــد در این صورت این شخص را «شــبه دوزبانه همزاد »42مینامیم ،و نهایت ًا ممکن است شخص
دوزبانه و یا چندزبانه باشــد ،با درجات دوزبانگی و چندزبانگــی گوناگون .همچنین در این حوزه
علمــی اصطالحات گوناگونی چون دوزبانگی افزایشــی 43در مقابل دوزبانگی کاهشــی( 44هامرز،45
 ،)2004دوزبانگی تولیدی 46در مقابل دوزبانگی دریافتی( 47هاکیوتا و مک لگلین ،)1996 ،48دوزبانگی
زودهنگام 49در مقابل دوزبانگی دیرهنگام( 50گلیسن )2005 ،51به کار گرفته شده است .درصورتیکه
زبان اول بر زبان دوم تأثیر مثبت داشته باشد و یا زبان دوم باعث شود فرد جهانبینی جدیدی را برای
زبان اول پدید آورد و بهطورکلی دو زبان بر رویهم تأثیر مثبت داشته باشند در آن صورت با پدیدة
دوزبانگی افزایشــی مواجه هســتیم ،ولی درصورتیکه فراگیری زبان دوم بنا بر شرایطی مثل شرایط
اجتماعی و سیاســی باعث فراموشی ،از بین رفتن و عدم استفاده از زبان اول باشد ،در آن صورت با
دوزبانگی کاهشی روبهرو هستیم .با بررسی وضعیت فعلی دوزبانههای ایران میتوان گفت ،دوزبانگی
به لحاظ روش ،دوزبانگی آموزشــی است نه طبیعی ،از نظر درجة دوزبانگی دانشآموزان بیشتر «شبه
دوزبانه همزاد» هستند تا کام ً
ال دوزبانه .همچنین دوزبانگی این دانشآموزان از نوع کاهشی ،دریافتی
و دیرهنگام است ،با این اوصاف نمیتوان انتظاری غیر از نتایج منفی این نوع از دوزبانگی بر شناخت
و تحصیالت دانشآموزان دوزبانه داشت.
در جوامع چندزبانه نقش زبان مادری در فرآیند آموزش از اهمیت اساســی برخوردار است ،در
اکثر این جوامع یکزبان بهعنوان زبان ملی یا معیار و یا زبان اســتاندارد شناخته میشود ،اما ازآنجاکه
این زبان برای بخشــی از دانشآموزان زبان دوم تلقی میشــود ،لذا جایگاه آن بهعنوان زبان رسمی
آموزش همواره با یک تهدی ِد شــناختی روبهرو است .آن تهدی ِد شناختی دوزبانگی کاهشی است که
در آن دانشآموز پیش از تســلط کافی بر زبان مادری بهعنوان زبان شــناخت و ارتباط پایهاش ،وارد
محیط یادگیریای شود ،که در آن زبان آموزش و یادگیری و رسانة ارتباطی با زبان مادری او تفاوتی
تمایزدهنده دارد .تجربة کشورهای مهاجرپذیر دنیا همچون آمریکا و کانادا نشان داده است که حذف
زبان مادری از فرآیند آموزش آثار زیانبار روانی ،اجتماعی و تحصیلی فراوان به دنبال داشته است .تا
شمارةë 65
سال هفدهم ë
بهار ë 1397

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

آموزش به زبان مادری در نظام آموزش رسمی کشور :فرصت یا تهدید؟

49

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

آموزش به زبان مادری در نظام آموزش رسمی کشور :فرصت یا تهدید؟

حدود دو دهة پیش چنین تصور میشد که اگر زبانآموز ،در محیط یادگیری ،در زبان رسمی غوطهور
شود ،احتم ًاالً میتواند بر تأخیر ناشی از عدم تسلط بر زبان آموزش مسلط شود ،اما یافتههای تجربی
فراوانــی وجود دارد که این فرضیه را محدود اعالم مینماید .تحقیقات تجربی جدید بر اهمیت زبان
مادری بهعنوان رســانة ارتباطی پایه تأکید فــراوان دارند .پژوهشهای متعدد در یک دهة اخیر انجام
شــده است که مؤید ضرورت بهرهبرداری از زبان مادری برای کمک به فرآیند آموزش است .امروزه
مفهوم دوزبانگی افزایشــی بهعنوان راهکاری برای کمک به آموزش کــودکان و نوجوانانی که زبان
آموزش و زبان مادری آنها متفاوت است مورد تأکید است (اسپادا و الیت باون.)2013/1395 ،52
در کشــورهای خــارج تحقیقات زیادی دربــارة وضعیت زبان مادری ،نحوة اســتفاده از آن در
آموزشوپرورش و فرصتها و تهدیدهای حاصل از آن انجام گرفته است ،در این کشورها الگوهای
بومی مناســب بر مبنای تحقیقات نظری و تجربی ،برای اســتفادة حداکثری از ظرفیت تنوع زبانی در
نظامهای رسمی آموزشوپرورش طراحی ،تدوین و اجرا میشود .به همین دلیل الزم است در داخل
کشــور نیز پژوهشهایی برای شناسایی چالشها و فرصتهای اســتفاده از زبان مادری انجام شود،
تا با کمک آن بتوان گامی عملی در راســتای اجرایی کردن اصل  15قانون اساسی برداشت ،بنابراین
پژوهش پیش رو با هدف شناسایی فرصتها و تهدیدهای استفاده از زبان مادری در آموزشوپرورش
رسمی جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه متخصصان و مسئوالن انجام شده است.

روش

در این پژوهش ،از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی استفاده شد .تحلیل محتوا به
هر روش اســتنباطی اطالق میگردد که بهصورت منظم و عینی برای تعیین ویژگیهای پیامها به کار
برده میشــود (دالور ،1383 ،ص .)275 .هدف تحلیل مانند همة تکنیکهای پژوهشی فراهم آوردن
شناخت ،بینشی نو ،تصویر واقعیت و راهنمای عمل است (کریپندورف .)1394 ،53هدف غالب تحلیل
محتواهایي که انجام میشــود پاسخگویی به ســؤالهایی است که با مواد مورد تجزیهوتحلیل ارتباط
مســتقیم دارند .در این تحلیلها ،اطالعات معینی طبقهبندی میگردند و به جدولهای سادهای تبدیل
میشوند (دالور ،1383 ،ص .)276 .برای تحلیل محتوا در پژوهش پیش رو ،هم منابع مکتوب و هم
مصاحبه با متخصصان حوزة زبانشناسی ،علوم تربیتی و روانشناسی و هم مسئوالن آموزشوپرورش
استان کرمانشاه (معاونین و کارشناسان اداره کل آموزشوپرورش ،مدیران آموزشوپرورش شهرستانها
و معاونین آموزشی شهرســتانها) مدنظر قرار گرفت .روش نمونهگیری روش انتخاب هدفمند بود،
که در آن از قاعدة انتخاب تدریجی پیروی میشــود .در ایــن روش محقق نمونهای اولیه انتخاب و
دادههای آن را تحلیل میکند ،سپس مجددا ً نمونههای بیشتری برای پاالیش مقولهها برمیدارد و این
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فرآیند تا زمانی که محقق به اشــباع نظری دادهها برســد ،ادامه مییابد .در این پژوهش ،از میان منابع
موجود ،منابعی که ارتباط بیشتری با موضوع پژوهش داشتند ،بر اساس سال انتشار ،برای بررسی اولیه
انتخاب شدند .همچنین متخصصان و مسئوالن با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند.
برای بررســی روایی و پایایی دادهها از شــیوههای ارزیابی شــرکتکنندهها و نظارت همکاران
اســتفاده شــد .یکی از روشهای تأمین روایی در پژوهشهای کیفی به توافق رسیدن پژوهشگران و
نیز شــرکتکنندهها در پژوهش است (ایمان و نوشادی .)1390 ،در پژوهش حاضر دربارة شیوههای
انجام کدگذاریها و طبقهبندی دادهها در طی فرآیند پژوهش و تا زمان رســیدن به توافق با دیگران
پژوهشــگران گفتوگو و تعامل برقرار بود و همزمان با کار گردآوری دادهها و پس از آن ،محققان
نتایــج را مــرور و آنها را کدگذاری و مقولههای اصلی را از میان آنها اســتخراج کردند .همچنین،
گزارش نهایی ،یا توصیفها و مضامین خاص ،به تعدادی از شرکتکنندهها برای تأیید درستی نتایج
برگردانده شــد و بــه آنان فرصت اظهارنظر دربارة یافتهها فراهم گردیــد .در این مرحله ،یافتهها در
اختیار گروه مورد مطالعه قرار گرفت تا تحلیل را بررســی کنند و به این چند ســؤال پاسخ دهند :آیا
برداشــت درســتی از گفتههای آنان شده اســت؟ آیا نتایج برای آنان نیز منطقی به نظر میرسد ،و یا
آنکه محقق در فهم معنا دچار خطا شــده اســت؟ به اعتقاد این افراد یافتههای پژوهش تا حد بسیار
زیادی دیــدگاه آنان را منعکس میکرد ،بنابراین آنها نیز روند کدگــذاری را تأييد کردند .همچنین
جهــت رعایت اصول اخالقی ،در طی جمعآوری دادهها هیچگونه ذهنیتی به مشــارکتکنندگان القا
نشــد و نسبت به محرمانه ماندن نام و اطالعات مشــارکتکنندگان نیز بسیار تالش گردید .در مورد
پایایی ،زمانی که دو یا چند پژوهشگر مستقل از هم مجموعة واحدی از دادهها را بررسی نمایند ،در
صورت نیل به نتایج یکسان میتوان دادهها را پایا بهحساب آورد .در این پژوهش برای تعیین پایایی،
روش پایایی بین دو کدگذار به کار گرفته شد .همچنین از یک ناظر خارجی باتجربه که به فایلهای
مصاحبه ،متون پیاده شــده و تمامی جزئیات انجام پژوهش دسترســی داشت ،استفاده شد و فرآیند
جمعآوری دادهها و تحلیل ،بررسی و تأييد شدند.
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الف .تحلیل محتوای اسناد مکتوب
با توجه به اینکه در پژوهش پیش رو ،نظر متخصصان و مســئوالن داخل کشور دربارة استفاده از
زبان مادری در آموزشوپرورش مورد بررسی قرار گرفت ،از تحلیل محتوای اسناد خارجی خودداری
شــد .از میان کتابهایی که به زبان فارســی تألیف شــدهاند 4 ،کتاب و  5پایاننامه دربارة موضوع
پژوهش تحلیل شــد و مطابق آنچه در جدول  1آمده اســت ،برای تحلیل مقاالت ابتدا کلیدواژههای
مرتبط با پژوهش مشــخص شدند .سپس ،در پایگاه دادههایی که مشخصشده است ،کلمات کلیدی
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جستوجو شد .مالک انتخاب مقاله ،بودن یکی از کلیدواژهها در عنوان مقاله بود .به دلیل اندک بودن
تعداد مقاالت انجامشده در رابطه با موضوع پژوهش ،تمامی آنها مورد تحلیل قرار گرفتند.
جدول .1واژگان کلیدی و پایگاه دادههای مورد جستوجو برای تحلیل محتوای مقاالت

اصطالحات مورد جستوجو

پایگاه دادهها

آموزش دوزبانه

جهاد دانشگاهی

آموزشوپرورش دوزبانه

نورمگز

آموزشوپرورش چندزبانه

مگ ایران

تعداد مقاالت بهدستآمده تعداد مقاالت انتخابشده

18

18

آموزش به زبان مادری
آموزش مبتنی بر زبان مادری

ب .تحلیل محتوای مصاحبه
جهت اجرای مصاحبه ابتدا با مروری بر ادبیات نظری و مشاوره و همکاری با تنی چند از متخصصان
ســؤاالت اولیه تدوین شد .سپس با متخصصان حوزههای زبانشناسی ،علوم تربیتی و روانشناسی که
ِ
آموزش دانشآموزان دوزبانه و آموزش به زبان مادری فعالیت داشتند ،به شیوة هدفمند مصاحبه
درزمینة
به عمل آمد .در این پژوهش با  4نفر از استادان زبانشناس و  6نفر از استادان علوم تربیتی و روانشناسی
مصاحبه شد .همچنین با  2نفر از معاونان اداره کل آموزشوپرورش استان کرمانشاه 2 ،نفر از کارشناسان
آموزش در اداره کل 7 ،نفر از مدیران آموزشوپرورش و  2نفر از معاونین آموزشــی در شهرســتانها
مصاحبه شد .برای انتخاب افراد در هر دو گروه متخصصان و مسئوالن به شیوة هدفمند عمل شد و تا
اشباع نظری ادامه یافت .همچنین مصاحبههای تنی چند از مسئوالن کشور دربارة آموزش به زبان مادری
مورد تحلیل گرفت.
برای تجزیهوتحلیل دادههای کیفی از تحلیل محتوای استقرایی ،مطابق آنچه در جدول شمارة  2آمده
است ،استفاده شد .برای انتخاب موردها برای تحلیل؛ ابتدا قطعات معنایی بر اساس واحد تحلیل مضمون
خوانده شد ،سپس برای هرکدام از آنها کدی در نظر گرفته شد .در مرحلة بعد کدهای شبیه به هم در
یک زیرمقوله جای گرفتند و در پایان مقوالت اصلی و یا عوامل اصلی آشکار شدند.
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جدول .2مراحل انجام کدگذاری در تحلیل محتوایی استقرایی پژوهش

واحدهای معنایی
(جمالت کلیدی متن یا مصاحبه)

1

هر چه مهــارت دانشآمــوزان در زبان
مادریشــان بهبــود یابــد ،یادگیری و
کاربرد صحیح زبان رســمی نیز بیشتر
خواهد شد.

یادگیری و کاربرد
صحیح زبان رسمی

رشد زبانی

رشد شناختی
(فرصت)

2

اگــر زبان مــادری به نحــوی در نظام
آموزشی و برنامة درســی راه یابد ،فرد
دوزبانــه از اعتمادبهنفــس و احســاس
توانایی بیشتری برخوردار خواهد شد.

اعتمادبهنفس و
احساس توانایی

تقویت هویت آدمی

بهداشت روان
(فرصت)

3

طرفداران وابســتگی تحقــق حق زبان
مــادری بــه مخاطــرات امنیتــی باید
بداننــد که نادیده گرفتــن زبان مادری
دانشآموزان ســبب میشــود آنان در
آینده نسبت به حفظ کشور از مخاطرات
احتماًلی عالقهای نداشته باشند.

دفع خطرات
احتماًلی

حفظ تمامیت ارضی

وحدت ملی
(فرصت)

4

نباید بهتمامــی دانشآمــوزان فارغ از
تفاوت زبانی ،نــژادی و امکانات موجود
محتوای یکسان را به روشی یکسان ارائه
کرد.

در نظر گرفتن
تفاوتهای موجود

عدالت آموزشی

گسترش دموکراسی
(فرصت)

5

آموزش به زبان مادری به دلیل مکتوب
نبودن و نداشتن دستورالعمل مشخص
زبانی در بسیاری از زبانهای غیررسمی
تهدیدی برای انتقال مفاهیم علمی است.

مکتوب نبودن و
نداشتن دستورالعمل
زبانی

ادبیات شفاهی

فقر منابع زبانی
(تهدید)

ردیف

کد

زیر مقوالت

مقوالت
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یافتهها

پس از کدگذاری واحدهای معنایی و رســیدن به حد اشباع ،کدها بر اساس مشابهت به یکدیگر
مقولهبندی شدند .نهایت ًا بر اساس دیدگاه متخصصان  4فرصت و بر اساس دیدگاه مسئوالن  3فرصت
و  1تهدید بهعنوان مقوالت اصلی شناســایی شــدند .در جدول  3مراحل شناسایی این فرصتها و
تهدیدها به ترتیب از دیدگاه متخصصان و مسئوالن آمده است.
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جدول .3مقوالت و زیر مقوالت مستخرج از تحلیل محتوای کیفی

متخصصان

دریافت معنایی  -توانایی استدالل و عملیات ذهنی  -رشد زبانی

رشد شناختی

فرصت

امنیت عاطفی  -اعتماد متقابل انسانی  -تقویت هویت آدمی

بهداشت روانی

فرصت

تحکیم امنیت  -حفظ تمامیت ارضی

وحدت ملی

فرصت

رفع تبعیض  -رعایت حقوق مدنی  -عدالت آموزشی

گسترش دموکراسی

فرصت

توسعه آموزشی  -توسعه شخصیت دانشآموز

تحقق توسعه

فرصت

تسهیل یادگیری  -پردازش اطالعات هیجانی

بهبود عملکرد تحصیلی

فرصت

-

پرورش نیروی انسانی

فرصت

کمبود منابع  -ادبیات شفاهی

فقر منابع زبانی

تهدید

مسئوالن

زیر مقوالت

مقوالت

وضعیت

در ادامه ،هر کدام از این مقوالت و زیر مقوالت مربوط به آنها به همراه جمالتی از تحلیل محتوای
کیفی در رابطه با آنها توضیح داده خواهد شــد .جمالتی که در گیومه نوشته شدند ،نقل دقیق عبارتی
است که در منابع مکتوب و مصاحبهها آمده بود .الزم به ذکر است که مقوالت نسبت به همدیگر اولویتی
ندارند.
دیدگاه متخصصان

مقولة  .1رشد شناختی

رشــد شــناختی دانشآموزان یکی از مقولههایی بود که در بیشتر مصاحبهها و منابع مکتوب از آن
بهعنوان مزیت اصلی اســتفاده از زبان مادری در آموزشوپرورش رســمی کشور نامبرده میشود .این
مقوله از زیرمقولههای دریافت معنایی ،توانایی استدالل و عملیات ذهنی و رشد زبانی تشکیلشده است.
یکی از اساتید روانشناسی در مصاحبه بیان میدارد که «دانشآموزان دوزبانه مطالبی را که در کالس
تدریس میشود در دو مرحله پردازش میکنند؛ در مرحلة اول آن را در ذهن ترجمه میکنند و در مرحلة
بعد با کمک زبان مادری دربارة آن میاندیشــند» .وی معتقد اســت «اگر قرار باشد دانشآموز پاسخی
هم بدهد اول آن را با کمک زبان مادری در ذهن آماده و در مرحلة بعد آن را به زبان فارســی ترجمه
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میکند» .این فرآیند در سالهای اول تحصیل ،سوادآموزی را برای دانشآموزان دوزبانه مشکل کرده و
باعث میشود آنان به نسبت دانشآموزانی که زبان مادریشان با زبان رسمی یکسان است ،در تحلیلها
و بحثهای کالسی مشارکت کمتری داشته باشند.
مصطفی ملکیان در مصاحبهای با عنوان «رنج دائمی انســان محروم از آموزش زبان مادری» که در
سال  1394منتشر شده است نحوة تفکر انسانها را اینگونه تشریح میکند« :انسانها وقتی تفکر میکنند،
یعنی وقتی در ســاحت معرفت عقیدتی درون خود به سر میبرند ،با زبان مادری خود سروکار دارند.
مفاهیمی که فرد از جهان دارد تحت تأثیر واژهها و عباراتی است که در زبان مادری وی وجود دارد .به
این معنا که به ازای هر واژه یا عبارتی که در زبان مادری وجود دارد ،مفهومی در ذهن منعقد میشود و
جهان بر اساس این مفاهیم ذهنی توصیف و تبیین میشوند .به عبارت سادهتر به تعداد الفاظ و عباراتی
که در زبان مادری میآموزیم ،در ذهن دارای مفهوم میشویم؛ یعنی تناظر یکبهیک بین تعابیر زبانی و
لفظی که در عالم زبان داریم ،با مفاهیمی که در عالم ذهن داریم ،برقرار اســت .هر چه در ساحت زبان
تعابیر زبانی ما افزایش پیدا کند ،در ســاحت ذهن هم مفاهیم افزایش پیدا میکند و هر چه در ساحت
زبان ،بین الفاظ نزدیک به هم تفاوتهای ظریف معنایی یاد بگیریم ،درست در ساحت ذهن هم مفاهیم
متناظر از این الفاظ از همه ،تمیز پیدا میکنند .بنابراین ذهن و ســاکنان ذهن یعنی ذهن و مفاهیم ذهنی
نوعی ارتباط تنگاتنگ و آنهم از مقوله تبعیت نســبت به زبان و ســاکنان زبان یعنی نسبت به زبان و
تعبیرات زبانی دارند» (ملکیان ،1394 ،ص.)48 .
همســو با نظریة کامینز ،یکی از اساتید زبانشناسی ،در این مصاحبهها ،سطح رشد زبانی کودکان
در زبان مادری را پیشبینیکنندة قوی برای رشــد زبان دوم میداند .به نظر وی «دانشآموزانی که با
پایهای محکم از زبان مادری به مدرسه میآیند ،توانایی سوادآموزی آنان در زبان دوم خیلی زود رشد
پیدا خواهد کرد» .تحلیل بســیاری از اســناد و مصاحبهها در این زمینه نشان میدهد که متخصصان
معتقدند آموزش به زبان مادری ســبب درک بهتر مطالب میشود و پیشرفت شناختی دانشآموزان را
تأمین میکند.
54
در ایــن زمینه ماکارنکو مربی روس معتقد اســت هر آنچه والدین بــرای فرزندان خود پیش از
5سالگی انجام میدهند ،نتیجة آن  90درصد تربیت است و ازآنجاكه بچهها تا 5سالگی در اختیار خانواده
هستند و در خانواده نیز با زبان مادری با آنان صحبت میشود ،باید گفت ساخت پایة ذهن دانشآموزان
به زبان مادری آنان است .متخصصان همچنین معتقدند آموزش به زبان مادری در سالهای اولیة تحصیل
دانشآموزان ،به دالیل زبانشــناختی و روانشناختی سبب میشود زبان دوم بهصورت کامل نهادینه و
به بهترین شــکل ممکن تقویت شود .بنابراین آموزش به زبان مادری نهفقط سبب حفظ و تقویت زبان
مادری میشود ،بلکه سبب میشود زبانهای دیگر ازجمله زبان رسمی در هر کشوری به شکل صحیح
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آموخته شود (به نقل از آقازاده .)1394 ،المبرت و توکر )1972( 55در تحقیقی نشان دادند دانشآموزانی
که زبان رســمی و آموزشــی را بهعنوان زبان دوم به شــکل ضعیفی تکلم میکنند ،در مدرسه از کمتر
بودن شأن اجتماعی زبان خودآگاه میشوند .درعینحال تحسین آمیخته با خصومت نسبت به زبان دوم
از یکســو و تعیین هویت توأم با رنجش دربارة زبان خود از ســوی دیگر ،باعث پیدایش احساساتی
متزلزل و متناقض در آنها میشود ،این مسئله در آنها به عدم پیشرفت در هر دو زبان منجر میشود و
دوزبانگی کاهشی در افراد پدیدار میشود.
مقولة  .2بهداشت روانی

بسیاری از متخصصان در مصاحبهها بهطور مستقیم و غیرمستقیم به بهداشت روانی و زیرمقولههای
امنیت عاطفی ،اعتماد متقابل انسانی و تقویت هویت آدمی اشاره کرده بودند .برای مثال یکی از استادان
روانشناســی با اشاره به نقش زبان مادری در ایجاد غرور و خودپندارة مثبت در دانشآموزانی که زبان
مادری آنها با زبان رسمی متفاوت است ،ادغام بهتر کودک با محیط مدرسه و جامعه ،رشد شناختی و
هیجانی و پاسخگویی به نیازهای ارتباطی و افزایش سرمایة اجتماعی و فرهنگی را مهمترین مزیتهای
آموزش به زبان مادری میداند .همچنین تحلیل اســناد مکتوب نشان داد که متخصصان ،عدم پذیرش
زبان مادری دانشآموز را به معنای نپذیرفتن خود دانشآموز میدانند .در یکی از مقاالت آماده بود «وقتی
بهطور صریح و یا ضمنی به دانشآموز گفته میشود زبان مادری و فرهنگ خود را وارد مدرسه نکنید،
آنان ضمن آنکه احســاس حقارت میکنند ،تمایل کمتری به شرکت در فعالیتهای کالسی دارند و به
نظام آموزشی اعتماد نخواهند کرد».
دربارة این مقوله و زیرمقولههای آن میتوان گفت :زبان مادری درواقع اولین زبان و نخستین عامل
ارتباطی یک نوزاد با دنیای واقعیتهاست و کودک با همان واژهها و مفاهیمی که مادر با او رابطه برقرار
میکند ،با دنیای خارج ارتباط و پیوند ایجاد میکند .بهبیاندیگر این زبان مادری اســت که به او هویت
و شــخصیت میدهد و برایش امکان فهم و درک و تبیین صحیح مفاهیم و مصادیق را فراهم ساخته و
باعث تسهیل ارتباط او با پدیدههای مختلف میشود (اعلمی.)1392 ،
باید در مدارس تجارب زبانی ایجاد شــود تا فرد محیط زبانی مســاعد خــود را پیدا کند و بتواند
بازآرایی روانی را به دســت آورد .در آموزش هر چه بیشتر به یکزبان ناآشنا برای دانشآموزان متکی
شویم ،به همان نسبت بهداشت روانی دانشآموزان را کاهش دادهایم .این در حالی است که با آموزش به
زبان مادری بهداشت روانی نهفقط در مدرسه بلکه در جامعه افزایش پیدا مییابد ،زیرا افزایش بهداشت
روانی درگرو احترام به دیگری است .زبان هویتبخش است ،بنابراین وقتی زبان فردی نادیده انگاشته
میشود ،هویت و کیستی او تهدید و ستیهندگی در او تقویت میشود (آقازاده ،1394 ،ص.)129 .
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گزارههای حاصل از تحلیل محتوا نشان میدهد ،برخالف آنچه تصور میشد ،متخصصان آموزش به
زبان مادری در آموزشوپرورش را عاملی مؤثر در جهت وحدت ملی و زیرمقولههای آن ،یعنی تحکیم
امنیت و حفظ تمامیت ارضی ،میدانند .این درحالیاست که قبل از تحلیل دادهها و متناسب با آنچه از
سخنان سیاسیون برداشت میشد ،انتظار بر این بود که آموزش به زبان مادری موجبات تعصبات قومی و
ازهمگسیختگی ملی را سبب شود؛ زیرا عدهای همچنان وحدت ملی را مالزم با وحدت زبانی میدانند.
اما متخصصان معتقدند «به موازات تشــدید تحرکاتی که معطوف به یکسانسازی زبانی و امحای
زبانهای غیررسمیشود ،شاهد مقاومت سخنوران آن زبان در مقابل زبان رسمی خواهیم بود ،که گاهی
این مقاومتها به حالت رادیکال و ضدیت با زبان رســمی درمیآید .در ایران و از دوران هخامنشــی
تاکنون ،امنیت دولتهای مقتدر مرکزی همواره از طریق به رســمیت شــناختن زبانهای غیرفارســی
تأمینشده است .بهعبارتدیگر فرهنگهای پیرامونی چون از مرکز تهدید نمیشدهاند ،خود به سپری در
برابر یورشهای بیرونی تبدیل میشدهاند .برعکس هر بار سیاستمدار یا دولتی ناکارا در مرکز به سرکار
میآمده است ،کشور به سمت قومگرایی پیش میرفته است .چون فرهنگهای پیرامونی از مرکز تهدید
میشــدهاند یا با یورشگران بیرونی متحد میشدهاند تا آن را از میان بردارند و یا دستکم از اطاعت از
دولت مرکزی سر باز میزدند و کشور از هم میپاشیده است».
امروزه اعتقاد بر آن اســت که تقویت فرهنگی اقــوام در ایران میتواند بهعنوان یکی از محورهای
استراتژیک آینده ایران بهحساب آید .اگر هدف پهنههای قدرتمند و مستقل و با وحدت ملی باال باشد
(فکوهی .)1392 ،تحقیقات نشان میدهد تنوع زبانی جداکنندة افراد از یکدیگر نیست بلکه پشتوانهای
برای وحدت ملی محســوب میشود .زمانی دبی پراســانا پاتانایک 56دانشمند مشهور هندی ،زبانهای
هندی را به گلبرگهای گل نیلوفر زیبا تشبیه کرده بود .تکتک این گلبرگها (یا همان «زبانها») برای
زیباتر دیده شــدن گل نیلوفر الزم هســتند .جایی برای نگرانی دولتها دربارة تنوع زبانی وجود ندارد
(هوگ.)1390 ،
مقولة  .4گسترش دموکراسی

تحلیل دادههای کیفی نشــان داد که متخصصان آموزش به زبان مادری را فرصتی جهت گســترش
دموکراسی در کشور میدانند .رفع تبعیض ،رعایت حقوق مدنی و عدالت آموزشی زیر مؤلفههای این
مؤلفه هســتند .متخصصان بیتفاوتی نسبت به تفاوتهای انسانی و احترام بهتمامی نژادها و مذاهب را
عاملی اصلی در گسترش دموکراسی میدانند .در یکی از مقاالتی که مورد تحلیل قرار گرفت آمده است:
«حقوق بشر مبتنی است بر تأييد و پذیرش شخص انسانی با تمام تمایزهای آن .حقوق بش ِر بینالمللی
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همانند عدم تبعیض ،آزادی بیان و مذهب و ســایر حقوق بر به رســمیت شناختن ارزش ذاتی ،کرامت
و حیثیت بشــر بنیان نهاده شده است .این حقوق مبتنی بر تسامح نسبت به تفاوتهای انسانی ،همانند
تمایزهای زبانی و مذهبی ،و احترام و پذیرش تنوعات انسانی میباشد» (شریفی.)1385 ،
همچنین به اعتقاد یکی از مشــارکتکنندگان «شــما نمیتوانید از دموکراسی صحبت کنید ،وقتی
عمــ ً
ا در همان پایههای اول ابتدایی ،تبعیض را به آنان آموزش میدهید .وقتی شــما بهطور ضمنی به
ِ
ِ
آموزش شما کاربردی ندارد ،بهجای بسط عدالت و
فرهنگ شما در
عدهای خواهید گفت زبا ِن شــما و
دموکراسی در جهت تبعیض و اجحاف گام برداشتهاید».
تنوع نژادی ،فرهنگی ،قومی ،طبقه اجتماعی ،دینی و زبانی یکی از مشخصههای اساسی جهان امروز
و عاملی مؤثر در تعامالت بینفردی و ساخت اجتماعی قلمداد میشود .علیرغم اینکه برای پیشگیری
از تبعیضهای مبتنی بر نژاد ،عقیده ،رنگ پوســت ،جنســیت و سن ،کموبیش در سرتاسر جهان قانون
وضعشــده است ،جامعة جهانی همچنان اسیر نگرشها و رفتارهایی است که در قبال برخی گروههای
قومــی ،فرهنگی و اجتماعی با تبعیض و تفکیک برخورد میکند (صادقــی .)1389 ،این برخوردهای
تبعیضآمیز ممکن اســت در تمامی حوزههای زندگی افراد نمود داشــته باشد ،و آموزشوپرورش نیز
نمیتواند از آن مستثنا باشد .بر اساس بند یک کنوانسیون عدم تبعیض در آموزشوپرورش ،واژة تبعیض
در این کنوانســیون شــامل هرگونه تمایز و تفاوتگذاری ،محرومسازی ،ایجاد محدودیت ،یا رجحان
قائل شدن بر اساس نژاد ،رنگ ،پوست ،جنسیت ،زبان ،دین ،عقیده سیاسی یا عقاید دیگر با منشأ ملی
یا اجتماعی و شرایط اقتصادی اســت .در مقابل اصطالح تبعیض آموزشی عدالت آموزشی قرار دارد.
فیثاغورث عدالت را رعایت حقوق افراد مطابق استعدادهای طبیعی آنها میداند .ازنظر سقراط عدالت
رعایت نوعی تناسب و هماهنگی است .از دیدگاه افالطون عدالت نوعی تناسب و تعادل در امور است.
یکی از مؤثرترین راههای تحقق عدالت اجتماعی تأمین فرصتهای یکسان برای دسترسی عموم افراد
جامعه به آموزشوپرورش اســت و همة آحاد انسانی حق دارند از آموزشوپرورش یکسان برخوردار
گردند (بابادی عکاشه ،شریف و جمشــیدیان .)1389 ،در جهان کنونی یکی از شاخصهای پیشرفت
اجتماعــی ،آموزشوپرورش و چگونگی بهرهمندی از آن اســت .بر همین مبنا کشــورها ،بهخصوص
کشورهای درحالتوسعه ،درصدد ایجاد فرصتهای برابر دسترسی همگان به آموزشوپرورش هستند
(عبدوس .)1381 ،منظور از فرصت یکســان جلوگیری از حفــظ یا کاهش تبعیض بین افراد از لحاظ
جنسیت ،نژاد ،وضعیت جســمانی ،سنی ،زبانی ،و طبقه اجتماعی است (بنت ،بوت و یندل.)2001 ،57
حال این ســؤال مطرح است که آیا سیســتم متمرکز در آموزشوپرورش بسیاری از کشورها ،از جمله
کشور ما ،و ارائه محتوای یکسان بهتمامی دانشآموزان در سراسر کشور علیرغم تنوع فرهنگی و زبانی
آنها مهر تأییدی بر نقص عدالت آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی نیست؟
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مقولة  .1تحقق توسعه

توســعة آموزشی و توسعة شــخصیت دانشآموز از زیرمقولههای تحقق توسعه هستند .مسئوالن
آموزشوپرورش معتقدند آموزش به زبان مادری عالوه بر توســعة نظام آموزشــی کشور زمینة توسعة
همهجانبة شخصیت دانشآموز را نیز فراهم میآورد .در مصاحبه با یکی از مسئوالن آموزشوپرورش،
وی گفته است« :بیش از نیمی از دانشآموزان کشور ما را دانشآموزان دوزبانه تشکیل میدهند ،آموزش
تکزبانه که امروزه در آموزشوپرورش کشــور ما از آن اســتفاده میشود ،باعث میشود استعداد این
پنجاهدرصد دانشآموز شــکوفا نشده و آنان نتوانند از تمامی پتانسیل موجود استفاده کنند ،درنتیجه ما
برای رشــد همهجانبة کشــور ،نیمی از جمعیت خود را یا در اختیار نداریم و یا از تمامی پتانسیل آنها
اســتفاده نکردهایم» .در مصاحبة دیگری آمده است« :قب ً
ال در یکی از مدارس ابتدایی تدریس میکردم،
زبان مادری هیچکدام از دانشآموزانم فارســی نبود ،من هیچوقت نتوانستم ،ارتباطی مناسب و درخور
را با دانشآموزانم برقرار کنم .آن زمان با خود فکر میکردم بهرة هوشــی تمامی این دانشآموزان پایین
است ،اکنون میدانم روش آموزش من اشتباه بوده است».
نظام آموزشــی کنونی با شروع آموزش از سال اول دبســتان و غفلت از پرداختن به پرورش ابعاد
وجودی دانشآموز ،در دورهای که باید توانمندیهای زیســت انســانی و جوانههای شخصیتی توسعه
آفرینانه آنها را شــکل دهد ،تواناییهای ارتباطیشــان را تقویت کند و هوش اجتماعی آنان را تکامل
دهد ،باعث میشــود تمام انرژی و ظرفیت دانشآموزان در مســیری نادرست تخلیه و تخریب شود.
دانشآموزان مناطق دوزبانه در ســنینی که آخرین فرصت تکامل ابعاد وجودی ،شــخصیتی و رفتاری
انسانهاســت یکباره با موج پرفشار و پرتنش زیســتی و اجتماعیِ ناشی از فراگیری اجباری یکزبان
غیرمادری که پیش از آن تجربهای در مورد آن ندارند ،روبهرو میشــوند .ممکن اســت با تحمیل زبان
رســمی به دانشآموزانی که زبان مادری آنها با زبان رسمی کشور یکی نیست ،یک وقفة چندساله در
فرایند شــکلگیری شخصیت و توانایی این دانشآموزان ایجاد شود و همین آغازی بر توزیع ناعادالنه
فرصتها بین منابع در استانهای دوزبانه کشور باشد (رنانی .)1395 ،زبان مادری یا زبانی که زیستهشده،
همواره بر زبانهای دیگری که تحصیل میشوند ،اولویت دارد ،چراکه این زبان مادری است که حامل
معانی و مفاهیم زیسته است و کسب زبانهای دیگر بر پایة ترجمة آنها ،به معانی و مفاهیم زبان زیسته
امکانپذیر است .آموزش به زبان مادری هم از جهت پرورش قابلیتهای فکری و هم از جهت اصول
تعلیموتربیت باید در اولویت باشد .هستی انسان و در جهان بودگی انسان در زبان مادری فعلیت مییابد
و ازاینرو آموزش به زبان مادری در تحقق قابلیتهای وجودی انسان که خود را در زبان نشان میدهد،
نقشی اساسی و تعیینکننده دارد .اندیشیدن در ماهیت هستی و قابلیت صورتبندی آن در زبان و تعامل
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دیالکتیکی آن یا گفتوگویی میان اندیشهها که در زبان و بهواسطة زبان تحقق مییابد ،اساس زایش و
تحول فلســفه و بستر رشــد عقالنی بشر بوده است .تفکر در ماهیت هستی پیش از هر چیزی در زبان
مادری محقق میشود و ازاینرو آموزش به زبان مادری در رشد عقلی ،فکری و فلسفی انسانها نقشی
تعیینکننده دارد (تقی لو.)1394 ،
مقولة  .2بهبود عملکرد تحصیلی

تحلیل دادههای کیفی نشــان داد که آموزش به زبان مادری سبب درک بهتر مطالب میگردد و به
پیشــرفت شناختی دانشآموزان میانجامد .یکی از مســئوالن که خود سابقة تدریس به دانشآموزان
دوزبانه را داشــته اســت میگوید« :دانشآموزان دانش و مهارتهای آموختهشــده در زبان مادری
را بــه موقعیتهای آموزشــی انتقال میدهند ،آنان در فضای بیرون از مدرســه بســیاری از مفاهیم
علمی را آموختهاند ،وقتی در نظام آموزشــی ما ارتباطی بین آموختههای قبلی آنان و مطالب درســی
برقرار نمیشــود ،کار این دانشآموزان سخت شــده و آنان با افت شدید تحصیلی مواجه میشوند».
مشــارکتکنندة دیگری میگوید« :ســالها پیــش در یکی از مدارس ،نرخ ترک تحصیل به شــکل
قابلمالحظهای رشــد پیدا کرده بود ،وقتی برای بازدید و بررسی وضعیت آنجا رفتیم ،دیدیم آموزگار
با زبان مادری دانشآموزان آشــنایی نداشته و فقط از زبان رســمی برای تدریس و آموزش استفاده
میکند».
افت تحصیلی و عملکردهای دانشآموزان دوزبانه از جهتی با دوزبانگی آنان و از جهتی دیگر با
روشهای متفاوت یاددهی ارتباط دارد .استفاده از روشهای تدریس یکسان در آموزش یکزبانهها و
دوزبانهها درواقع بیتوجهی به تفاوتهای ناشی از امر چندزبانگی است .تحلیل کلی دادههای حاصل
از مصاحبه با مســئوالن نشــان داد عدم آموزش به زبان مادری باعث اختاللهای روانی و آموزشی
میشود ،نتایج تحقیقات نشان میدهد اگر دوزبانهها زبان اول خود را خوب یاد بگیرند ،در پردازش
اطالعــات هیجانــی و حوزة دریافت معنایی به بقیه ارجحیت دارند و ســطح باالتری از خالقیت را
تجربه میکنند .علم عصبشناســی نشان میدهد عواطف و هیجانات اساس زندگی انسان هستند ،و
زبان مادری دیرتر از هر چیزی در انســان خاموش میشــود .زبان مادری تسهیالتی در مفهومسازی
ایجاد میکند .انسانها دنیا را بهوسیلة زبان کشف میکنند ،مفهوم را در حافظة خود بازآفرینی میکنند
و آن را بهوســیلة زبان بیان میکنند .اگر کســی نتواند به زبان مادری آموزش ببیند و به آن زبان متن
تولید کند ،در پروســه شناخت وی نقیصه ایجاد میشود .در مغز رشتههای عصبی هستند که به زبان
مادری مفهومسازی میکنند .آنچه از این مفهومسازی بیرون میآید ،برونداد آن است نه خود آن .اگر
این برونداد بخواهد به زبان دیگری ترجمه شــود ،با آنچه در ساختار مغز جریان داشته است بسیار
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متفاوت میشــود .اینجاست که کسی که زبان مادری خود را نمیتواند بنویسد ،درواقع بخش بزرگی
از انفعاالت مغزی و ذهنی خود را نمیتواند به هیچ عنوانی ارائه کند .انسانها وقتی میخواهند مسائل
را حــل کنند و هیجانات خود را ابــراز کنند به زبان مادری نیاز دارند .وقتی فرد زبان مادری خود را
کامل یاد نگرفته است ،عمیقترین فرآیند عاطفی و هیجانی خود را از دست میدهد .وقتی زبان دوم
جایگزین زبان مادری میشود ،یک موجود غریبه در مغز مینشیند که این باعث اختالالت عصبی و
مغزی جدی میشــود .حتی اعتقاد بر آن است که وقتی آموزش زبان دوم بدون آموزش زبان مادری
باشد ،آسیب فیزیکی جدی به مغز وارد میکند (عشایری.)1392 ،
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مقولة  .3پرورش نیروی انسانی

کارشناسان عدم آموزش به زبان مادری را زمینهساز ترک تحصیل و افت شدید تحصیلی دانشآموزان
مناطق دوزبانه میدانند .به همین دلیل در اســتانهای دوزبانة کشــور تناســبی بین شغل ایجادشده و
تحصیالت افراد وجود ندارد .در این مناطق به دلیل کمبود نیروی انسانی متخصص ،یا افراد در مشاغل
غیرتخصصی به کار گماشته میشوند و یا اینکه برای مشاغل ایجادشده نیروهای غیربومی از استانهای
همجوار اســتخدام میشود ،که نتیجة هر دو مشــخص و کمبود بهرهوری است .مسئول آموزش یکی
از شهرســتانها میگوید« :وقتی دانشآموزان به دالیلی چون عدمآشنایی با زبان مادری ،ترک تحصیل
میکنند ،ما در آینده و در این مناطق کمبود نیروی انســانی خواهیم داشت و بهناچار معلمانی از دیگر
شهرســتانها را بهکار خواهیم گرفت» .در مصاحبة دیگری آمده است« ،نمیتوان ادعا کرد افراد مناطق
دوزبانه عالقهای به ادامه تحصیل ندارند ،در میان آنان افراد مستعد زیادی پیدا میشوند ،ولی چون نظام
آموزش یکزبانه را مناسب نمیدانند و یا نمیتوانند در آن بهاندازة کافی رشد کنند ،تحصیالت خود را
رها کرده و در نتیجه نمیتوانند در بعضی مشاغل به كار گرفته شوند» .بنابراین بهزعم مسئوالنی که خود
آگاه به مشــکالت نیروی انسانی مخصوص ًا در حوزة آموزشوپرورش هستند ،آموزش به زبان مادری
در مناطق دوزبانه و ایجاد فرصت برای ادامه تحصیل دانشآموزان دوزبانه در آینده مشکالت مرتبط با
کمبود نیروی در آینده را مرتفع خواهد کرد.
با آموزش به زبان مادری و ترغیب افراد برای ادامه تحصیل میتوان در بلندمدت بر مشکالت ناشی
از کمبود نیروی انسانی فائق آمد ،زیرا پژوهشهای کیفی نشان میدهد که یکی از اصلیترین دالیل نرخ
باالی بیسوادی و افت درسی دانشآموزان دوزبانه ،عدم آموزش زبان مادری به آنها در مدارس است.
تجزیهوتحلیل دادهها در  22کشور و  160گروه زبانی نشان میدهد که کودکانی که زبان مادریشان زبان
آموزش بوده است ،تمایل بیشتری به ثبتنام و حضور در مدارس داشتهاند (سبحانی سنجبد.)1395 ،
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مقولة  .4فقر منابع زبانی

ایــن مقولــه و زیر مقــوالت آن ،یعنی کمبــود منابع و ادبیات شــفاهی ،در نگاه اول بیشــتر،
محدودیتهــای آموزش به زبان مادری به نظر میرســند تا تهدیدهای آمــوزش به زبان مادری .اما
مســئوالن آموزشوپــرورش معتقدند به دلیل نبود منابع آموزشــی کافی به زبــان مادری و مکتوب
نبودن بســیاری از زبانهای غیررسمی در ایران ممکن است ،انتقال صحیح مفاهیم و مطالب آموزشی
بهدرستی انجام نشود و به همین دلیل از آن بهعنوان تهدید یاد میکنند.
مدیر آموزشوپرورش یکی از شهرســتانها میگوید« :درســت است که آموزش به زبان مادری
مزایای زیادی دارد ،اما نباید فراموش کرد در شرایط فعلی ،برای بسیاری از زبانهای غیررسمی منابع
آموزشــی و کمکآموزشی وجود ندارد .درنتیجه قبل از آموزش به زبان مادری باید محتوای مناسب
را تدارک دید» .مشــارکتکنندة دیگری میگوید« :آموزش بعضی از مفاهیم علمی که در زبان مادری
دانشآموزان هیچ مصداقی ندارد ،قدری سخت است».
تحلیل کیفی محتوای مصاحبهها نشــان میدهد که کمبود منابع بــه زبان مادری در حال حاضر
محدودیتی جدی اســت و باید برای رفع آن و متناســب با ویژگیهای قومی و زبانی دانشآموزان
کارگروههای ویژه متشکل از متخصصان موضوع ،زبانشناسان ،طراحان آموزشی و حتی سیاستگذاران
آموزشی ایجاد شــود تا برای طراحی و تدوین محتوای آموزشی مناسب برنامهریزی کنند .در مقابلِ
عدهای که زبان مــادری را فاقد ویژگیهای الزم برای تدوین محتوای علمی میدانند ،صاحبنظران
معتقدند الزم نیســت دروســی همچون علوم تجربی را به زبان مادری ترجمه کرد ،و قرار نیست در
آمــوزش به زبان مادری چیزی از بیرون به زبان مادری تحمیل شــود ،بلکه باید از تجربههای زبانی
قومی ،مفاهیم علوم بیرون کشــیده شــوند .علوم تجربی در متن زندگی است و دانشآموزان مسائل
علوم را با قرائت قومی خود تفســیر میکنند ،زبان دوم در مدرســه ایــن قرائت قومی را نمیفهمد
(آقازاده.)1394 ،
نهایت ًا باید گفت در ایران ،عامیانه دیدن زندگی مردم غیرفارســیزبان ،البته در معنای ب ِد آن ،یعنی
فرهنگهــای غیرفارســی را در حد چند ضربالمثل و افســانه و خوراکیهای محلی و اعتقادات و
باورهــای مردمی و غیره خالصه کردن ،کاری غیرقابلقبول اســت .زیرا هرکــدام از این فرهنگها،
پیشینة چند صدساله و حتی چند هزارساله دارند؛ پیشینههای تمدنی ،شهری ،اندیشههای عمیق دینی
و معنوی .همانگونه که از فردوسی ،مولوی ،حافظ و سعدی بهمثابه قلههای فکری اندیشه فارسی یاد
میشود ،باید پذیرفت که هرکدام از فرهنگهای غیرفارسی نیز دارای بزرگان و اندیشمندانی بودهاند
که قلههای فکری برای بشریت به شمار میآیند (فکوهی.)1392 ،
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نظام آموزشــی از نهادهای بنیادیــن هر اجتماعی به شــمار میآید ،که نهتنها
کار ویــژة یاددهی مهارتهای فردی و توانمندســازی اجتماعــی فرد را بر عهده
دارد ،بلکه در انتقال انگارهها ،اســطورهها ،هنجارها و ســنتهای نسل پیشین به
نســل نوین و آتی اجتماع و القای نگرشهای ،جهانبینیها و رویکردهای اتخاذ
گردیده در سیاستهای کالن آموزشی نظامهای کموبیش متمرکز آموزشوپرورش
کنونی ،نقش تعیینکننده ایفا میکند (شــریفی .)1385 ،حال اگر این نظام آموزشی
نسبت به تفاوتهای فردی دانشآموزان و زمینة اجتماعی آنان بیتفاوت باشد ،با
شکست مواجه میشود؛ چراکه امروزه اعتقاد بر آن است که یادگیرنده باید بتواند
متناســب
با توجه به اهداف ،دانش و ترجیحاتش از محتواهای یادگیری متنوع و
ِ
ِ
خصوصیات خودش بهرهمند شــود .یکی از مهمترین ایــن ویژگیها که الزم
بــا
اســت در گزینش محتوا و روش آمــوزش موردتوجه قرار گیرد تفاوتهای زبانی
مفهوم
دانشآموزان است .البته با در نظر گرفتن این مهم که منظو ِر زبانشناسان از
ِ
زبان ،زبان مادری است.
در پژوهش حاضر ســعی شــد دیدگاه متخصصان و مسئوالن کشور در رابطه
بــا آموزش به زبــان مادری مورد واکاوی قرار گیرد .ایــن امر بدان جهت اهمیت
دارد کــه بدون در نظر گرفتــن الزامات داخلی و صرف ًا با کپیبرداری از نمونههای
خارجی ممکن اســت نتیجه مطلوب حاصل نشود .نتایج دادههای کیفی نشان داد
کــه متخصصــان ،آموزش به زبان مادری را فرصت میداننــد و آن را عاملی مؤثر
در رشــد شناختی ،بهداشــت روانی ،وحدت ملی و گسترش دموکراسی میدانند.
در ادامــه تبییــن هر مقوله که مبتنی بر تحلیل محتوای اســناد داخلی و مصاحبه با
مسئوالن و متخصصان کشور است ،به تفکیک خواهد آمد.
نتایج بهدستآمده دربارة مقولة رشــد شناختی با تحقیقات گانینگ (،)1981
کونــاکا ( ،)1997آلبرت و همکاران ( ،)2002گارســیا ( )2009و کونرت ()2010
همسویی دارد .در تبیین این مقوله میتوان گفت ِ
درک بهت ِر مطالب ،میتواند بهبود
وضعیت شــناختی دانشآموزان را در پی داشته باشد .وقتی دانشآموزان مفهومی
را در زبــان مادری یاد میگیرنــد ،آنها صرف ًا یک مفهوم را یــاد نگرفتهاند ،بلکه
مفاهیم و مهارتهای عقالنی را کســب کردهاند که در عملکردشان و در یادگیری
زبان رســمی تأثیر مثبت دارد .برای مثــال دانشآموزی که مفهوم زمان را در زبان
مــادری یاد گرفته اســت ،در زبان دوم نیازی ندارد آن مفهــوم را مجدداً از نو یاد
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بگیــرد .بلکه او فقط باید برچســبهای جدید یا ســاختارهای ســطحی را برای
مهارتهای فکری که قب ً
ال آموخته اســت ،به دســت آورد .در مراحل پیشرفتهتر،
دانشآموزان دوزبانه مهارتهای سوادآموزی و تحصیلی خود را به موقعیتهای
جدید منتقل میکنند .آنان وقتی در زبان مادری یاد گرفتهاند که چگونه ایدة اصلی
یک داســتان را شناســایی کنند ،علت و معلول را شناســایی کننــد ،حقایق را از
ایدهها بازشناســند و سلسلهمراتب را در داستانها و حوادث تاریخی یاد بگیرند،
میتواننــد ایــن تواناییها را به موقعیتهای آموزشــی که در آن از زبان رســمی
استفاده میشود ،منتقل کنند (کامینز.)2000 ،
مقولة دیگری که در تحلیل کیفی دادهها شناســایی شــد ،بهداشت روان است
که شناســایی آن بهعنوان یک فرصت با تحقیقات لیتکه و نلســن ( ،)1968کامینز
( ،)1978گانینــگ ( ،)1981آلبــرت و همکاران ( )2002و بیلی اســتوک ()2007
همسو میباشد .در تبیین این مقوله میتوان گفت که بهداشت روان در دانشآموزان
بهطور مســتقیم متأثر از نحوة برقراری ارتباط آنان با محیط آموزشــی اســت .اگر
آموزش با زبان مادری دانشآموزان باشــد ،آنان بهتــر در محیط اجتماعی جذب
میشــود و در ارتباط با گذشتة فرهنگی خود قرار میگیرند .برای ایجاد کالسی با
بیشــترین اثربخشی و مشــارکت باید اطالعات و تجربیات پیشین یادگیرندگان را
به اطالعات جدید که با زبان رســمی ارائه میشــوند ،پیوند زد .این عمل موجب
یادگیری بیشتر ميشود و اثرات روانشناختی مطلوبی بهجا خواهد گذاشت ،زیرا
گذشــته و هویت یادگیرنده مورد توجه معلم بوده اســت .از نظر عاطفی ،استفاده
از زبــان مادری در آمــوزش دانشآموزان ســبب تداوم در اســتفاده از نمادهای
زبانشــناختی میشود و بهاینترتیب دانشآموز از گسستگی عاطفی ناشی از عدم
استفاده از زبان مادری در امان است .این وضعیت سبب باال رفتن کمیت و کیفیت
ارتباطات درونمدرسهای و درونکالسی میشود و دانشآموزان را از ابزار اصلی
تفکــر یعنی ارتباط ،برخوردار میکند (یزدانی ،)1396 ،درنتیجه رشــد بهداشــت
روانی دانشآموزان در این وضعیت طبیعی مینمایاند.
وحدت ملی و گســترش دموکراســی مقولههای دیگری هستند که متخصصان
معتقدنــد آموزش به زبان مادری میتواند زمینة رشــد آنهــا را ایجاد کند .نتایج
پژوهشهــای اســکات نــاب  -کانــگاس ( ،)1981حــداد ،)2008( 58هومینفر
( )2014و کالن )2016( 59با این یافتهها همســو است .شهید مطهری معتقد است
هنگامیکه شــرایط مساوی و استحقاقهای همســان میان چیزی حاصل نشده و
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فرق گذاشته شود ،تبعیض ایجاد میشود .تبعیض و نابرابری و تمایل به تکزبانی
در آموزشوپرورش باعث میشــود دانشآموزان دوزبانــه فکر کنند ،دیگرانی که
زبان مادریشــان زبان رسمی است نســبت به آنان برتری نژادی و زبانی دارند و
در مواقعی که کشــور نیاز به وحدت و همبستگی داشــته باشد ،بیتفاوت باشند.
بنابرایــن برخالف آنچه تصور میشــود آموزش به زبان مــادری میتواند عاملی
مؤثــر در وحدت ملی باشــد .در بســیاری از جوامع تالش میشــود ارزشها و
میراث فرهنگی به نســلهای بعد منتقل شــود ،حتی برخی صاحبنظران معتقدند
برنامة درســی اصو ًال به معنای انتقال میراث فرهنگی است .طراحان برنامة درسی
انتقــال و فهم میراث فرهنگی را یکی از مهمترین وظایف برنامة درســی در قبال
فرهنــگ میدانند (طالبی ،مظلومیان و صیف .)1391 ،اســتفاده از زبان مادری در
آموزشوپرورش بهعنوان بخشــی از فرهنگ یک جامعه ،از ابتداییترین کارهایی
اســت که میتوان با اســتفاده از آن به تعهدات برنامة درسی در قبال کل اعضای
جامعه ،جامة عمل پوشــاند و با یکســان عمل کردن در برابر تفاوتهای زبانی و
نژادی به رشد دموکراسی کمک کرد.
در این زمینه میتوان به پروژههای یونســکو 60همچــون پروژة معاهده زبانی
اشــاره کرد که در آن تالش شد با اســتفاده از آموزش چندزبانه به جای تمرکز بر
زبان رســمی ،فرهنگ صلح را ترویج دهند ،از میراث زبانشناسی حفاظت کنند و
قدرت درک متقابل و همکاری بین مردم را گســترش دهند (کانینگام و کاندلیر،61
 .)1995همچنیــن اعالمیة جهانی حقوق زبانــی بهمنظور تصحیح عدم توازنهای
زبانــی در پرتو تضمین احترام و توســعة کامل همة زبانهــا و پایهگذاری اصولی
بــرای صلح و برابری عادالنه زبانی در سراســر جهان بهعنــوان عاملی کلیدی در
حفظ روابط اجتماعی موزون مورد توجه قرار گرفت .این اعالمیه بر بیان متوازن
حقــوق جوامع و گروههای زبانی و حقوق افرادی کــه به این جوامع زبانی تعلق
دارند استوار است.
تحلیل دادههای کیفی همچنین نشان داد که مسئوالن آموزشوپرورش ،آموزش
بــه زبان مادری را برای تحقق توســعه ،بهبود عملکرد تحصیلی و پرورش نیروی
انســانی مفید میدانند .فقر منابع زبانی ،تهدیدی است که به اعتقاد آنان با آموزش
به زبان مادری متوجه آموزشوپرورش میشود.
62
یافتههــای این پژوهش دربارة تحقق توســعه با نتایج تحقیقات اتکینســون
( ،)1987بولیتــو ،)1983( 63تیکو ،)1995( 64حداد ( )2008و روســتیپا)2013( 65
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همسو است .در تبیین یافتههای مربوط به این مقوله باید گفت تحقق توسعه با در
نظر گرفتن قابلیتهای تمامی دانشآموزان و نهفقط نیمی از آنان که زبان مادریشان
زبان رســمی اســت تحقق پیدا میکند .در شــرایط فعلی زبان برای دانشآموزان
فارسیزبان وسیلهای آشنا ،در دسترس و بدون تالش آگاهانه و برای دانشآموزان
غیرفارســیزبان ،وسیلهای ناآشــنا با تالش آگاهانه میباشد .بیشتر وقت و انرژی
غیرفارســیزبانها ،صرف درک زبان و زبانآموزی میشــود و برای سوادآموزی،
زمــان ،انرژی و انگیزهای نمیماند (عراقی و حاتمــی ،)1391 ،بنابراین نمیتوان
از نظام آموزش تکزبانه فعلی آموزشوپرورش انتظار توســعة آموزشی و توسعة
شــخصیت دانشآموزان را داشــت .بهزعم اتکینســون ( )1987و بولیتو ()1983
وقتی از زبان مادری دانشآموزان در کالس درس اســتفاده میشود احساس خود
ارزشمندی میکنند ،در نتیجه احساسات و عواطف خود را بهروشنی بیان میکنند.
اعتمادبهنفــس این دانشآمــوزان در بیان عقاید خود و درگیــری در فعالیتهای
آموزشی باعث میشود زمینة توسعة شخصیت دانشآموزان نیز فراهم گردد.
در رابطــه با مقولــة عملکرد تحصیلی که با نتایج تحقیقــات االبی،)2002( 66
یونســکو ( ،)2003بنســون ،)2005( 67گوگلیلمــی ،)2008( 68گارســیا ( )2009و
کونرت ( )2010همســو اســت ،میتوان گفت زبان و یادگیــری بر روی هم تأثیر
متقابــل دارنــد ،بنابراین باید دانشآمــوزان با مهارتهای زبانی مجهز شــوند تا
یادگیــری معنادار اتفاق بیفتــد .زبان مادری زمینه ایجاد ایــن یادگیری معنادار را
فراهم میآورد (االبی .)2002 ،آموزش با زبان مادری باعث میشود دانشآموزان
درک بهتری از مفاهیم به دست آورند و در فرآیند یاددهی -یادگیری تفکر منطقی و
نقادانه کسب کنند (وال ،)2015 ،69اگر هدف آن باشد که دانشآموزان فعالیتهای
کالســی را انجام داده و در این زمینه منفعالنه عمل نکنند ،باید آنان زبان آموزش
را بفهمند .احترام به زبان اول و اســتفاده از آن نهفقط اعتمادبهنفس دانشآموزان
را ارتقا میبخشــد ،بلکه یادگیری مؤثر و پیشــرفت تحصیلی را نیز در پی خواهد
داشت .اگر یادگیرندگان یک کالس فرصت پیدا نکنند پرسشهایی برای فهم بهتر
مســائل ،به زبان مادری مطــرح و عملکرد یک قاعده را بــرای خود توجیه کنند،
مســلم ًا این کالس شانس بزرگ یادگیری بهت ِر یادگیرندگان را از دست داده است،
در این کالسها آموختههای آموزشگاهی در محیط بیرون از آن بهگونهای شایسته
تکرار و تمرین نمیشــود و این خود موجب میشود که این کودکان هرگز نتوانند
خواندن و نوشــتن مناســب را به زبان خود کســب کنند و عواطف خود را نیز با
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زبــان دوم نمیتوانند بهخوبی ابراز کنند .در این موقعیتها یادگیریهای پیشــین
دانشآمــوزان و دانش آنان دربــارة موضوعات مختلف کارایی الزم را برایشــان
ندارد ،زیرا فرهنگ کالس ،معلم و کتاب درســی متأثر از فرهنگ غالب اســت نه
فرهنگ محلی آنان.
شناسایی پرورش و تأمین نیروی انسانی بهعنوان یکی از مقولههای حاصل از
70
آموزش به زبان مادری از نظر مســئوالن با تحقیقات کامینز ( )2000و موانیکی
( )2014همســو میباشــد .در تبیین این مقوله میتوان گفت؛ تخریب و یا نادیده
گرفتــن زبانهای مــادری و فرهنگهای غیرغالب با رشــد اقتصادی و اجتماعی
کشــور در تضاد اســت .در عصر جهانیشــدن ،جامعهای که به منابع چندزبانه و
چندفرهنگی دسترســی داشــته باشــد ،بهتر میتواند در عرصههــای اقتصادی و
اجتماعــی نقــش ایفا کند ،زیرا پــرورش و بهرهگیری از دانــش و تجارب نیروی
انسانی کارآمد و حضور در عرصههای ملی و بینالمللی نتیجهای جز رشد در پی
نخواهد داشت .وقتی در نظام آموزشی به زبان مادری دانشآموزان احترام گذاشته
شــود ،نگرش منفی نســبت به زبانهای غیررسمی از بین میرود و این مهم زمینة
بهبود وضعیت تحصیلی و کاهش ترک تحصیل گروههای اقلیت را فراهم میآورد.
نتیجة این وضعیت تمایل تمامی دانشآموزان به ادامه تحصیل و فعالیت در جامعه
خواهد بود .از طرفی پرورش و تأمین نیروی انســانی در هر منطقه و استان تحت
تأثیر نیروهایی قرار دارد که بومی آنجا هســتند ،زیرا غیربومیها به دالیل مختلفی
چون عدمآشنایی و ناسازگاری با فرهنگ آنجا ،نهایت ًا منطقة محل خدمت را ترک
خواهند کرد .این مسئله در بلندمدت باعث میشود نیروهایی به کار گمارده شوند
که با نیازهای کمی و کیفی تناسب نداشته باشد .راهحل برونرفت از این وضعیت،
آموزش دانشآموزانی بومی اســت تا در ســالهای آینده بهعنوان نیروی انسانی
در منطقــة محل زندگی خــود خدمت کنند .اگر ِ
زبان آمــوزش برای دانشآموزان
قابلفهم نباشد ،آمادهسازی چنین نیروی انسانی در مراحل اولیه با شکست مواجه
خواهد شد.
فقر منابع زبانی تنها موردی است که مسئوالن از آن بهعنوان تهدید نام میبرند.
هر چند تحقیقی که بهطور مســتقیم فقر منابع زبانی را تهدیدی علیه زبان مادری
بداند یافت نشد ،اما در برخی از تحقیقات ،به فقر منابع زبانی بهعنوان دلیلی برای
اجتناب از بهکارگیری زبان مادری در نظامهای آموزشــی اشاره شده است .از آن
جمله میتوان به تحقیقات اتکینســون ( )1978و کندی و مدینا )2017( 71اشــاره
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کرد .مسئوالن برخی از زبانهای غیررسمی در کشور را فاقد ویژگیهای الزم برای
اســتفاده در محیطهای آموزشــی میدانند و ارائة مفاهیم علمی روز دنیا به زبان
مادری را سخت و یا غیرممکن میدانند .آنچه واضح است به این دالیل نمیتوان
زبــان مادری دانشآموزان را کام ً
ال از نظام آموزشــی حذف کرد .اگر زبانی بتواند
به نیازهای روز گویشوران خود پاسخ دهد ،میتوان از آن در محیطهای آموزشی
استفاده کرد .هدف آموزشوپرورش باید دستیابی به اهداف تفصیلی برنامههای
درسی و تربیتی دورة ابتدایی بر اساس سند تحول بنیادین آموزشوپرورش باشد،
و از این طریق دانشآموزان را برای زندگی بهتر آماده کند .میتوان گفت استفاده
از زبان مادری در کنار زبان رســمی در آموزشوپرورش نهتنها مانعی برای تحقق
این اهداف نیســت ،بلکه با کمک آن میتوان تحقق بهتر و سریعتر این اهداف را
نیز تسهیل کرد.
عدهای از مخالفان بهرهگیری از زبان مادری در فرآیند آموزش تالش میکنند
با بیتوجهی به زبان مادری کودک و تکلم با زبان رســمی ،کودک را از پیامدهای
مثبــت یادگیــری دو زبان محروم ســازند .گروهــی نیز بدون توجه به شــرایط و
آموزش صرف ًا به زبان
مقتضیات سیاســی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه اصرار بــر
ِ
مادری دارند که نتیجة آن نیز محرومیت کودک از پیامدهای مثبت دوزبانگی است
(معروفی و محمدی نیا .)1392 ،زبان مادری مقولهای صرف ًا فرهنگی و مدنی است
که متأســفانه به دلیل کجفهمیهای متعدد ،به مسئلهای سیاسی تبدیلشده است .از
یکسو بهمثابه یک حق نخستین در صدر مطالبات گروههای قومی قرارگرفته و از
ســوی دیگر ،بهعنوان یک ضرورت بنیادی در صدر سیاستهای سیاستگذاران
قومی نشســته اســت .اجرایی کردن اصل  15قانون اساســی مبنی بر اســتفاده از
زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها
در مدارس ،و تحقق حق آموزش زبان مادری قطع ًا به هر چه بیشتر عادالنه کردن
نظام آموزشــی خواهد انجامید .ازنظر بســیاری از کارشناسان ُزبده ،اجراییکردن
مقولة زبان مادری ،در تمامی ابعاد سیاسی ،فرهنگی ،آموزشی و حقوقی ضروری،
و در بعد عملی بســیار روشــن اســت .عدهای تالش میکنند بــرای جلوگیری و
ســنگاندازی ،مسئله را بسیار پیچیده و بغرنج جلوه دهند .مخالفان میخواهند با
ارائة براهینی متناقض و نادرست ،مسئله را از سطح آموزشی و فرهنگی به سطح
سیاســی ارتقــا دهند و حق آموزش را دقیق ًا در برابــر مصلحت امنیت قرار دهند.
البتــه که اجرایی کردن آموزش به زبان مادری کار کارشناســی میخواهد ،اما این
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کار کارشناسی باید در متن نظام آموزشی و توسط کارشناسان دلسوز و غیرسیاسی
آموزشوپرورش و صدالبته باهدف تحقق حق و لحاظ مصلحت کشور انجام شود
(زارع کهنمویی.)1394 ،
در راستای نتایج بهدستآمده از پژوهش پیش رو ،پیشنهادهایی برای مسئوالن
و سیاســتگذاران آموزشــی در جهت اســتفاده از زبان مادری در نظام رســمی
آموزشوپرورش کشور ارائه میگردد:
 تأســیس فرهنگســتان به زبانهای مادری جهت تولید آثار ادبی و کتابهایآموزشی در تمامی سطوح.
 ایجــاد کارگروههــای تخصصی در مناطق مختلف دوزبانــه جهت طراحی وتدوین کتابهای آموزشی و کمکآموزشی به زبان مادری.
 تولید محتوای الکترونیکی و چندرســانهای به زبان مادری جهت غنیسازیمحیطهای یادگیری.
 تالش در جهت ارائة الگوی بومی آموزش مبتنی بر زبان مادری متناســب باوضعیت سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و آموزشی کشور.
 -استفاده از معلمان آشنا با زبان مادری دانشآموزان در مناطق دوزبانه.
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