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آمـوز لرزبـان،  دانـش آموزشـی، ـ تعامالت اجتمـاعی زبان مادري،زبانگی،نیم: هاواژهلیدک
.وضعیت زبانی

مقدمه.1
توانـد بـا جهـان    کمـک آن مـی  ارتباطی انسان است کـه بـه  ۀترین وسیلمهم)(languageزبان

یعنی اسـاس آن تعامـل   پرورش فرایندي ارتباطی است،وپیرامون ارتباط برقرار کند. آموزش
و ارتباط انسانی است. درنتیجه افراد براي رسیدن به دو هـدف آمـوزش و پـرورشِ صـحیح     

ند.او مهارت در استفاده از زبان نظام آموزشی،تسلطنیازمند دانستن،
،دارداي وري که تنـوع قـومی و زبـانی گسـترده    انتخاب یک زبان معیار و رسمی در کش

اي که زبان مـادريِ متفـاوتی   هزاران کودك با نظام آموزشیۀمدهاي بسیاري دارد. مواجهآپی
دلیل اهمیت نقش نهاد تعلـیم و تربیـت   به،دیگرمدهاست. ازسويآبا آن دارند یکی از این پی

گشـاي  ضـروري و گـره  آموزش و پـرورش پذیري افراد، بررسی فرایندهاي در فرایند جامعه
.استبسیاري از مسائل

نـوعی مهـارت و   کـه  شـود  میتعبیر (bilingualism)گرچه تکلّم به دو زبان به دوزبانگی
نیـز فـرد را در موقعیـت دشـواري بـراي تعامـل،       این دو زبانبر نداشتن، تسلطاستتوانایی 

یـک  کودك در هیچ،که در آنراذکوردهد. در متون علمی وضعیت مو تخیل قرار می،تفکر
ـ از دو زبان مادري و آموزشگاهی تبحر و تسـلط کـافی پیـدا نمـی     » شـناختی زبـان نیمـه «د کن

(Beheydt and Demeulenaer 2003) دوزبانگی کاهشی«یا«)Dopke et al. گوینـد می)1997
) تعبیــر 1384 :6((semi-linguism)»یزبــانگنــیم«را، آنكاز ســنترانقــلحمیــدي بــهو

آیـد. پـیش مـی  بـودن  دوزبانهدالیلی در اي است که بهزبانگی نقص و کاستیکند. نیممی
دو زبـان  هـر راحتـی بـه   بـه که به دو زبان مسـلط اسـت و   کسی استدوزبانه فرد زیرا 

کند.صحبت می
الزامـات و  » ايمدرسـه کـودك «بـه  » خـانگی کـودك «شـدن از ورود به مدرسه و تبدیل

پـذیرش ایـن نقـش مسـتلزم     ).285، 1ج:1392(سـنتراك راه داردمهـ هاي جدیدي بهنقش
)112، 1ج:1392(منـادي » ايهزبـان مدرسـ  «ایجاد تعامل با محیط و اطرافیان است. وجود

دیگر، پـذیرش ایـن نقـش و درپـی آن ایجـاد تعامـل       زبانگی کودکان ازسوییسو و نیمازیک
اگـر کـودك خردسـال در    «کنـد. رو میهآموز را با چالش روبدانشسازنده از جانب کودك/

تحقیـر خواهـد شـد و از    ش را نداشته باشـد، ات تکلّم به زبان مادريئیک جمع عمومی جر
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هـدف  «طرفـی ) از1388:6موسوي و(احتشامی»باز خواهد زدنهادن در آن محیط سرقدم
پرورش نیـز فراینـدي ارتبـاطی    وآموزشو)5، 1ج:1389(مدینا»اصلی زبان ارتباط است

بسـتگی  باط و دلبر زبان مدرسه مانع ایجاد ارتنداشتناست و این بدان معنی است که تسلط
شود.میمیان کودك و مدرسه

سـو بـا ماهیـت انسـانی و تکـوین      ازیـک «اجتماعی است کـه  يپرورش نهادوآموزش
هرگونه تحرك و دگرگـونی اجتمـاعی در   دیگر بامستقیم دارد و ازسويۀشخصیت فرد رابط

پـرورش ماننـد  واهمیت کارکردهاي آموزش).13، 1ج:1375فومنی(گلشن»ارتباط است
اي و تخصصـی، نـوآوري و   تربیـت حرفـه  پذیري، یگانگی اجتمـاعی، انتقال فرهنگ، جامعه«

یـا  هـا  آننیـافتن اي است که تحققگونه) به26- 1،24ج:1392(منادي»ر، رشد شخصییتغی
فـرد و سـپس جامعـه وارد    ةناپذیري بـر شخصـیت و آینـد   ها صدمات جبراناختالل در آن
هـاي زبـانی در ایـران    کودکان اقلیـت «،دهدنتایج تحقیقات نشان میکهگونهآنخواهد آورد. 

رو و خجالتی هستند و برقراري ارتباط و تعامل مطلوب در نظام آموزشـی برایشـان   اغلب کم
ورود چنـین  «).1390زایرکعبـه ؛1388احتشامی و موسـوي ؛1372(احمدپور»کل استمش

[زیرا] کـودك دربرابـر زبـانی قـرار     ...هاستناگوار براي آنۀکودکانی به مدرسه، یک حادث
ۀشود، درنتیجه یـک فاصـل  گیرد که با آن ناآشناست و در محتواي فرهنگی وي یافت نمیمی

بـر تحقیقـات   مبتنـی ).35: 1377دوزي (یمنـی »شـود ارتباطی بین کودك و مدرسه ایجاد می
ــی  ــنو و تُرِل Crosnoe and Turley(کراس ــگ)،2011 Guofang(گیوفان ــامینزو،)2008 ک

)Cummins کـه خـود را   جاي آنتسلط بر زبان آموزشی بهدلیل عدمهکودکان دوزبانه ب«)2001
و ،مدرسـه گسست فرهنگی میان خانـه، زیند ببینند،اجتماعی که در آن میاي از زنجیر حلقه
عوامـل  درنتیجه دچار اختالل در ایجاد رابطه با جامعـه و کنند ومیها را تجربه هاي آنآموزه
».شوندیآن م

) و کـنش  introduction(اهمیت و نقش زبان در نظام آموزشـی و بـراي برقـراري تعامـل    
social(اجتماعی introduction(      .بر اندیشمندان علـوم اجتمـاعی نیـز پوشـیده نمانـده اسـت

)Benjamin Lee Whorfو بنجــامین ورف ()1949وEdward Sapir)()1921ادوارد ســاپیر«
را تدوین کردند. این ایـده کـه جهـان را    )linguistic relativity(نسبیت زبانیۀ) فرضی1956(

کـه تفکـر، تجربـه و    کنـیم و ایـن  گوییم فهم و تجربـه مـی  مطابق با زبانی که بدان سخن می
چنـین از دیـدگاه هربـرت میـد    هـم ).207: 1389(مـدینا » واقعیت ما به زبانمان بستگی دارد

(Herbert Mead)،»ِاجتماعى است؛ تعاملى میان دو یا چند نفر کـه  واحد تحلیل رفتارى، کنش
شان بخشـى از یـک الگـوى مسـتمر     طور متقابل وظایفى را برعهده دارند و رابطهنحوى بهبه
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). بوردیـو 59، 1ج:1377(الرسـن »دانـد است. مید زبان را مبناى کنش متقابل اجتماعى مى
Bourdieu) ( فرهنگـی سـرمایۀ زبان نـوعی  «معتقد است)cultural capital(   اسـت و کودکـان

فرهنگـی و  ۀشوند از سـرمای که وارد مدرسه میگاهاند، آنبودههایی که سابقاً در حاشیهگروه
Bourdieu(»اندبهرهزبانی مناسب براي موفقیت بی and Passeron فرهنگـی  ۀ). سرمای83 :1990

ترجیحـات و  تحصـیل، کند.طریق خانواده کسب میغیرمادي است که فرد ازۀنوعی سرمای
هـایی از ایـن سـرمایه    بخـش هانظایر اینو،نواختن سازٍسینما، رفتن به موزه،سالیق هنري،

شوند.یمحسوب م
یمدرن در اعتباربخشیتو تربیمتعليهانظامیو،بورديانتقادیاردرواقع از نظرگاه بس

به ارث ینشاناز والدیاديزیفرهنگۀیکه سرمایدر کودکانیفرهنگۀیسرمايو ارتقا
از مهـارت و  یـت و تربیمتعلـ يکه هنگام ورود به نهادهـا ینسبت کودکاناند، به برده

نظام یطرف. ازکنندیکارآمدتر عمل میاربرخوردارند، بسیزياندك و ناچيهاخصلت
بلکـه  ،گـذارد ینمـ یضفرادست و فرودسـت تبعـ  ۀکودکان طبقیانآشکارا میآموزش

شـوند؛ یمیابیارز»طرفانهیب«يسان برتریکیارهايمعۀیکودکان بر پاۀبرعکس، هم
آینـد یاز فرهنـگ فرادسـت مـ   يبرتـر یارهايمعیناست که اینتوجه اقابلۀاما نکت

). 1،540ج:1387یک(ادگار و سجوئ

اجتماعی با زبـان و مدرسـه   ۀ) نیز در تالش است تا ارتباط میان طبقBernstein(برنشتاین
پـذیري  کودکـان در خـالل جامعـه   شـناختی  د. برنشتاین معتقد است قواعد زبانکنرا روشن 

هـاي  کـارگر متفـاوت اسـت و کودکـانی کـه زمینـه      ۀمتوسط و طبقـ ۀاولیه، بین کودکان طبق
هـاي نخسـتین   هـاي گفتـار متفـاوتی درطـی سـال     عالیم یا شـکل دارند اجتماعی گوناگونی 

برنشـتاین  گـذارد. ها تـأثیر مـی  آورند که بر تجربۀ تحصیلی بعدي آنوجود میهشان بزندگی
نیز معتقد اسـت کودکـان   )Vygotesky(ویگوتسکینامد.هاي گفتار را کد زبانی میاین شکل

، بـا  که بتوانند بـر درون و تفکـرات خـود تمرکـز کننـد     ازآنباید از زبان استفاده کنند تا پیش
دیگران ارتباط داشته باشند.

ونش و سـپس بـر آینـدة    درنتیجه زبان جایگاه مهمی در ارتبـاط کـودك بـا دنیـاي پیرامـ     
هاي زبانی به تحقیـق و بررسـی   زبانگی کودکان اقلیتبنابراین نیماش دارد.تحصیلی و علمی

چه در باال بیان شد آمار مربوط به ترك تحصیل و مـردودي منـاطق   اگر به آن.نیاز داردجدي
بسترسـازي بـراي   و موقعیت مناسببر نقش پررنگ زبان در ایجاد کشور را بیفزایم،ۀدوزبان

2/3از «تـر واقـف خـواهیم شـد.    زبـان بـیش  فارسـی غیرآموزان عملکرد تحصیلی بهتر دانش
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ـ     2/1میلیون بازمانده از تحصیل در کشور، نزدیک  ۀمیلیون کـودك مربـوط بـه منـاطق دوزبان
).1390هاي مجلس شوراي اسالمی(مرکز پژوهش» کشور است

زبـانگی  آیـا نـیم  نبال پاسخ به این پرسش است کـه  دپژوهش بهاین ها، گفتهبر پیشمبتنی
ثیر دارد؟أها تآموزشی آنـ موزان بر تعامالت اجتماعیآدانش

مفاهیم حساس نظري.2
باید توجه داشت کـه انتخـاب   ،می به استفاده از نظریات موجود نداردالزاگرچه تحقیق کیفی 

اصطالح بدون آشنایی بـا ذهنی یا بهزمینۀ در خأل و بدون پیشآناجراي و موضوع پژوهش
هـا و  آگاهی از ظرافـت دهندةنشان«. حساسیت نظري افتداتفاق نمی» مفاهیم حساس نظري«

شـناخت مفـاهیم حسـاس نظـري بـه      ).94: 1930کـوربین و(اسـتراوس »هاستمعنی داده
د، لـذا  کنـ کردن عناصـر مربـوط از نـامربوط کمـک مـی     ها و قدرت تجزیهدن دادهکردارمعنی

ۀو سـرمای ،تعامـل ،زبـان ازجملـه  ترین مفاهیم نظري مرتبط با موضوع پـژوهش  درادامه مهم
دیگر دارند.فرهنگی مرور خواهند شد که ارتباط تنگاتنگی با یک

زبان1.2
زبـان را  «دهـد.  انتقال مـی راارتباطی است که معانیۀزبان وسیلمعتقد است (Sheram)شرام
هـا و  چراکه در ایـن صـورت پیـام   اش جدا کرد؛فرهنگی و بافت اجتماعیتوان از بستر نمی

زیـرا  ،زبـان ارزش سـازنده دارد  «).3- 2، 1: ج1348(شرام»شونددرستی درك نمیمعانی به
زبـان بخشـی از بـودن    سـازد. زندگی ما را میةتفکر و نحوةنحوسازد،ما را می»بودنِ«زبان

هـاي عـالی   ) زبان را بنیاد بسـیاري از فعالیـت  1380(باطنی). 1،68ج:1389(مدینا»ماست
داند.و حتی ادراك متفاوت می،تخیل، قضاوتچون تفکر، استدالل،ذهنی هم

(bilingualism)دوزبانگی1.1.2

که فرد بتوانـد از هـر زبـان    طوريزمان دو زبان است بهکاربستن هممعنی دانستن و بهبه
بیکـر ). 87: 1380پـور (نیلـی نیازهاي ارتباطی خود اسـتفاده کنـد  براي برحسب مورد،

)Beaker 2011: vol. 1, 23(توانـد از دو زبـان در   دوزبانه کسی است که مـی «:نیز معتقد است
هاي مختلف و براي اهداف خاص اسـتفاده کنـد و هـیچ محـدودیتی در اسـتفاده از      موقعیت

صورت است:دوزبانگی به دو».ها نداردآن
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bilingualism)دوزبانگی توانشی1.1.1.2 competence)

درکنار زبان مادري زبان دوم را بـا رونـدي طبیعـی   از زمان کودکی ند که ادوزبانهکسانی 
ۀطور طبیعی یکی از اعضـاي آن جامعـ  هو ب(نه با اجبار روند آموزش رسمی) فراگرفته باشند
اگـر  «زبانی حضـور طبیعـی داشـته باشـند.    ۀزبانی محسوب شوند و بتوانند در هر دو جامع

در این صورت بـا یـک شـخص    میزان دانش زبان اول و زبان دوم کسی به یک اندازه باشد،
که دوزبانگی افزایشی یـا  )172- 165، 1ج:1382(نرسسیانس»رو هستیمهکامالً دوزبانه روب

شود.پایه نامیده میهم

)  subtractive bilingualism(امتوازن)پایه یا ن(ناهمدوزبانگی کاهشی2.1.1.2
اي توسـط زبـان دیگـر جـارو     گونـه بـه زمانی که یکی از دو زبان و اغلب زبان نخست،

Beheydt and Demeulenaer(گـوییم شود، از دوزبانگی کاهشی سخن مـی می ایـن  در).2003
کنـد و اغلـب ایـن    ضرر زبان اول کار مـی حالت یادگیري و اجبار در استفاده از زبان دوم به

دهد که فرد هنوز در زبان نخست به تسـلط کـافی نرسـیده و مجبـور     وضعیت زمانی رخ می
.را فراگیردزبان دوم شود می

زبانی)شناختی یا نیمهزبان(نیمهزبانگینیم3.1.1.2
یـک از دو زبـان را   رود که فـرد دوزبانـه هـیچ   کار میی بهقعشناختی در موازباننیمهةواژ

هاي شناختی و عاطفی و نیز مشکالت هـویتی  چه به محرومیتآنکند،خوبی صحبت نمیبه
جـا نقشـی اساسـی    راه آن در ایـن هاي همها و فرهنگوضعیت این زبانوپرستیژانجامد.می

که هنوز در محیط جدید خـود  )ویژه کودکان مهاجرهب(براي کودکان ،کنند. بنابراینبازي می
Behyet(رودشـمار مـی  تر نوعی تهدیـد بـه  ، زبان دوم بیشاندپذیرفته نشده طـور  ). بـه 1986
در دو زبان.نداشتنانگی یعنی مهارتزبخالصه نیم

ـ   شده نشان میبررسی و دقت در تعاریف ارائه کـارگیري اصـطالح   هدهد کـه اسـتفاده و ب
پایـه) باشـد؛   (هـم افزایشـی یابد که مراد از آن دوزبانگی دوزبانه زمانی براي افراد مصداق می

. اسـتفاده از  باشـد یعنی نوعی توانایی و مهارت در دو زبان که فرد بـه هـر دو زبـان مسـلط     
یـک از  انـد در هـیچ  یابد که نتوانسـته نیز براي توصیف افرادي مصداق می» زبانهنیم«اصطالح 

ـ         زبان انیهاي مادري و رسمی بـه تـوانش و مهـارت کـافی دسـت پیـدا کننـد و مهـارت زب
.ندارندیقبولقابل
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تعامل2.2
ارتبـاط و  يربرقـرا تعامل در معناي لفظی یعنی دادوستد و در مفهوم اجتماعی یعنی ایجاد و 

کـنش متقابـل یعنـی    «. اسـت تـر  آن وجود دو نفر یا بیشۀانتقال اطالعات میان افراد که الزم
گردنـد. دیگر مـی عمل یککنند و موجب ساختن عمل میدیگریککه افراد در ارتباط با این

تأثیرپذیري از دیگران نیست، بلکه تأثیر متقابل در جریـان زمـان و   ۀمنزلکنش متقابل صرفاً به
اي هاي گوناگون است. در این صورت یک عمل متحول مطرح است نه عمـل سـاده  موقعیت

ـ   «).1،96ج:1379(استونز»که در شرایط محیطی خاصی تحقق پذیرد ک تعامـل درواقـع ی
.)1388(ترابانت»دهندها با زبان انجام میعمومی براي اعمال متفاوتی است که انسانةواژ

فرهنگیۀسرمای3.2
یـا حفـظ بـراي فردکهاستامتیازاتو،معلوماتاي از روابط،فرهنگی مجموعهۀسرمای

طـور بـه فرهنگیۀسرمای«عبارتی به.کندمیاستفادهآنازاجتماعییموقعیتآوردندستبه
:1386امیـري  صـالحی (»اسـت قبیلـه یـا طایفهگروه،قشر،یکامکاناتقلمرودردائمی

ی در پیوندي محکم با موقعیت طبقاتی است و سـازوکاري اسـت   فرهنگسرمایۀ«).1،64ج
:1387(اسـمیت »یابدو مشروعیت میشودمیحفظ یاجتماعکه از طریق آن فرایند بازتولید 

تـري دارنـد  آمـوزانی کـه سـرمایۀ فرهنگـی بـیش     دانـش )1990(زعم بوردیوبه).222، 1ج
)ا در اختیـار دارنـد  رمسـلط فرهنگیهايبرتريوهامهارتکههاییخانوادهفرزندانیعنی(

هـاي  هـا و برتـري  تواننـد مهـارت  توانند قواعد بازي را رمزگشایی کننـد و بهتـر مـی   بهتر می
تواننـد بـه   گیرند در خود پرورش دهنـد. بنـابراین، بهتـر مـی    میفرامدارس که در را فرهنگی 

سطوح باالي تحصیلی برسند.
یۀسـرما «نـد از  اکنـد کـه عبـارت   فرهنگی را از هـم تفکیـک مـی   ۀبوردیو سه نوع سرمای

شکل تمایالت دیرپاي فکري و ذهنی ماننـد عالیـق  بهه ک(embodied)»متجسدشدهیفرهنگ
هم به کاالهـاي  که (objectified)» ینیعیفرهنگیۀسرما«؛وجود داردهامانند اینسالیق وو

نوشـتن و ماننـد   کند و هم به توانایی فردي مانند آثـار هنـري،  اي داللت میفرهنگی و رسانه
. داللت به مدارك آموزشـی دارد که )(institutionalized» شدهینهنهادیفرهنگیۀسرما«و ؛هاآن

؛گیـرد گذر آن صورت میترین فضاهایی است که توزیع سرمایۀ فرهنگی از رهمهممدرسه از
بلکـه بـا ایـدئولوژي مسـلط     ،طـرف نیسـت  گـاه معصـوم و بـی   دانشِ مدرسه هیچدرنتیجه،

آمـوزان در  تعامالت دانشۀزمینهاي قدرتمند در ارتباط است. زبان عامل کلیدي و پیشگروه
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تنگاتنگی بـا موقعیـت اجتمـاعی و قواعـد     ۀفرهنگی رابطۀیسویی نیز سرمامدرسه است. از
خوانی دارد.همان قواعدي که با زبان معیار و مسلط جامعه هم؛حاکم بر مدرسه دارد

پژوهشۀپیشین.3
بـه  هـاي اجتمـاعی،   ویژه موضوعات و پدیدهبه،ايهر پدیدهرةرسیدن به دانش مطلوب دربا

اي از برخـی  خالصه،است. درادامهنیازمند ها آندربارة گرفته اطالع از روند و تحقیقات انجام
شـود. گرچـه   داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیـق ارائـه مـی   ۀگرفتهاي انجامپژوهش

بخشی از موضوع مدنظر را پوشش داده باشند کـه ایـن مسـئله    فقط ها ممکن است برخی از آن
ت.عناصر زبان و تعلیم و تربیت اس(interdisciplinarity)»اي بودنرشتهمیان«از خصلت ناشی 

تحقیقات داخلی1.3
ثر بـر تعامـل   ؤمـ رشد زبان و رشـد ذهنـی،  «) در پژوهش1388(احتشامی و موسويـ

آمـوزان دوزبانـه و   انـد کـه پیشـرفت تحصـیلی دانـش     به این یافته رسـیده »اجتماعی
آمـوزان  معنـاداري دارد و دانـش  هاي ابتـدایی تفـاوت   استان اصفهان در دورهۀزبانتک

اي بخش عمـده ،آشنایی کافی با زبان فارسینادلیل زبان در اوایل تحصیل بهغیرفارسی
ند و ایـن امـر مـانع از تمرکـز     کناز توانمندي خود را صرف یادگیري زبان فارسی می

د.شوهاي آنان بر یادگیري دروس میيکامل توانمند
ـ ثیر دوزبانگی در جریان یادگیري دانشأبررسی تدر)1382(احمدپورـ اول ۀآموزان پای

آمـوزان دوزبانـه در   کنـد دانـش  معلم بیـان مـی  45براساس مصاحبه با ،استان لرستان
هـاي زبـانی آغـاز    آموزانی که مدرسه را بـا محـدودیت  یادگیري مشکل دارند و دانش

حـیط مدرسـه   و در مشـوند در بیان مطالب و مفاهیم خود دچار مشـکل مـی  کنندمی
ند.ارو و خجالتیکم،کالسان و معلم دچار مشکل بودهازلحاظ ایجاد ارتباط با هم

عنـوان تحقیـق   »هـا ثیر دوزبانگی بر سازگاري عاطفی و اجتمـاعی دوزبانـه  أبررسی ت«ـ
ـ یـت جمعي) است کـه رو 1378(یویاريش آمـوزان پسـر   از دانـش ينفرصـد ۀنمون

در یینفـر دوزبانـه) مقطـع ابتـدا    پنجـاه وزبانـه  یـک نفـر  پنجـاه (زبانه و دوزبانهیک
درآموزان پسـر دوزبانـه   دهد که دانشینشان میجانجام شده است. نتایانهشهرستان م

زبانه براي رفتارهاي سـازگارانه، اسـتقالل اجتمـاعی و    آموزان پسر تکدانشبامقایسه
.ندارندرا هاي الزم و کافی هاي اجتماعی کفایت و مهارتمهارت
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هـا و  دوگـانگی زبـان خانـه و آموزشـگاه: نمـود زمینـه      «در تحقیـق  )1384(حمیديـ
المللـی پیشـرفت سـواد    آزمـون بـین  (به تشریح نتایج آزمـون پرلـز  »مدها در پرلزآپی

رسـد کـه   آموزان کالس چهارم ایرانی پرداختـه و بـه ایـن نتیجـه مـی     دانش) خواندن
در 42ۀ(کسب رتبـ آزمون پیشرفت سواد خواندنآموزان ایران در جایگاه پایین دانش

زبـان و  آمـوزان فارسـی  حاصـل شـکاف میـان دانـش    ، 2001در سال کشور)45میان 
سال حضور در مدرسـه ایـن شـکاف زبـانی از     چهاربان است که پس از زفارسیغیر

.میان برداشته نشده است
مطلـب درس زبـان   بـر میـزان یـادگیري درك    (لرزبان بودن)بررسی تأثیر دوزبانگی«ـ

چگینـی  عنوان تحقیـق » آباددوم مقطع ابتدایی شهرستان خرمۀآموزان پایفارسی دانش
100و (لرزبـان) آمـوز دوزبانـه  دانـش 106شامل ،نفري206ۀ را با نموناست که آن

(مشخصات فـردي و  نامهطریق پرسشها اززبانه انجام داده است. دادهآموز یکدانش
تـرین  گـردآوري شـده اسـت. مهـم    (کبیر)دفاتر امتحاناتووزان)آمخانوادگی دانش

را در درك مطلـب  هـا (لرزبـان)  دوزبانهبر زبانه آموزان یکبرتري دانشپژوهشۀیافت
ۀچنـین بـین پیشـرفت تحصـیلی و دوزبـانگی رابطـ      هـم دهد.درس فارسی نشان می

معنادار وجود داشته است.

تحقیقات خارجی2.3
ــرـ ــاینن وولک Hinen Volker(ه ــژوهش)2005 ــیم«در پ ــانگی و ن ــانگی، دوزب زب

ـ تدنبال بررسـی وضـعیت زبـانی نوجوانـان تـرك     به» گفتن به زبان مشروعسخن ار ب
ساکن آلمان است. هاینن مکالمات غیررسمی چندین گروه از ایـن نوجوانـان را در   

ضـبط  ...و،منـزل سـرویس، سلفچون ایستگاه اتوبوس،هاي مختلف همموقعیت
او معتقد است گرچـه  .کندرا تحلیل و بررسی میها سپس محتواي آناست و کرده 

بسـیاري از اصـطالحات و   ،کننـد تر به زبان آلمانی صـحبت مـی  این نوجوانان بیش
لفظ یـا برابرنهـاد واژگـان و اصـطالحات     بهلفظۀبرند ترجمکار میکه بهرا واژگانی 

)بـین زبـان آلمـانی و ترکـی    (وب زبـانی گرچه تنـا ترکی است و این [گویشوران]
وندهاي ترکـی را بـه کلمـات    کنند پساما در بسیاري از لغاتی که استفاده می،دارند

تـر  شان نزدیککه به زبان مادريکنند ادا میگونه ها را آنکنند و آنآلمانی اضافه می
دو گـر سـردرگمی بـین    است. هاینن مدعی است که سردرگمی میان دو زبان بیـان 
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شـده  شده و هویت انتخابدادهفرهنگ و دو هویت است و مبارزه بین هویت نسبت
است.میئاي دابراي این نوجوانان مبارزه

آمـوزان  گرفته مرتبط بـا دانـش  با بررسی نتایج تحقیقات انجام)2013(سچویزانیکول ـ
د کــه رســیبــه ایــن نتیجــه ،2001- 1980هــايســالۀمهــاجر در اتــریش در فاصــل

در مدارس اتـریش اغلـب تعامـل اجتمـاعی کمـی بـا       مهاجرت،ۀآموزان با زمیندانش
ها نشـان  یافتهند.اهاي قومیتی در مدارسآموزان بومی دارند و اغلب عضو گروهدانش

تـر باشـد، تـأثیرات منفـی آن بـر      گرفته در مدرسه بـزرگ داد هرچه گروه قومی شکل
و مـانع برقـراري   کنـد مـی زیرا فرد را در خود جذب ،تر استعملکرد تحصیلی بیش

تـرین فراوانـی مـردودي    نحـوي کـه بـیش   شود. بـه آموزان بومی میتعامالت با دانش
مهاجران در دوران ابتدایی است.

ـ  دانـش ۀ) با بررسی و مقایسـ 2012(گی و همکارانـ اول ابتـدایی بـا   ۀآمـوزان پای
بسـتگی منفـی میـان    تیجه رسـیدند کـه هـم   سوم ابتدایی به این نۀآموزان پایدانش

زیرا عدم گویش بـه زبـان   موفقیت آموزشی و استفاده از زبان مادري وجود دارد.
را مبنـاي  هـا نمـرات درس ریاضـی   آنمادري مخل آموزش این کودکـان اسـت.  

تسلط بـر زبـان انتزاعـی    ةدهندنشاناست و انتزاعی یدرسکهند ددامقایسه قرار
مدرسه است.

ثیر دوگانگی زبان خانـه و مدرسـه بـراي    أتحقیقات داخلی موضوعات مرتبط با تدر 
امـا هـیچ پژوهشـی    ،انجام گرفتـه » اثر دوزبانگی«زبان با بررسی آموزان غیرفارسیدانش

مـدهاي  آاین تحقیقـات، بررسـی پـی   تر بیشزبانگی صورت نگرفته است. در نیمبارةدر
ویـژه پیشـرفت تحصـیلی مـدنظر بـوده و      بـه منفی دوزبانگی بر فرایندهاي آموزشـی و  

،کـه دوزبـانگی براسـاس تعـاریف    درحالی،اندمنفی پنداشتهيامرۀمثابرا به» دوزبانگی«
سازد دو جهان ذهنـی را بـا دو زبـان در    مینوعی مهارت و توانایی است که فرد را قادر

نشـناخت ناز ممکـن اسـت   این برداشـت اشـتباه   هم داشته باشد.زمان باجا و یکیک
گرچـه  هـاي دوزبـانگی باشـد.   صحیح دوزبانگی، ابعاد، جوانب و قدرت تفکیک حالت

دهد که مقصودشـان از کـاربرد   صورت مستتر نشان میها بهکارهاي پژوهشی آنۀمطالع
که همان دوزبانگی کاهشی است. شاهد اصـلی ایـن مـدعا   بوده بعد منفی آن دوزبانگی

آمـوزان  دوزبانگی را عامل اصلی عملکرد منفی ایـن دانـش  نتایج این تحقیقات است که 
محدودکننـده و بازدارنـده در   یزبان را عـامل فارسیغیرآموزان دانسته و دوزبانگی دانش
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ـ    به چنین اند. همامر آموزش دانسته ثر از دوزبـانگی ماننـد   أبررسـی عوامـل اجتمـاعی مت
انـد. در تحقیقـات   دهکـر جـه  نـدرت تو بـه ماننـد آن  اي و هـاي مدرسـه  تعامل یا فعالیت

ها شماري از آنتعداد انگشتزبانگی،رغم شناخت موضوع نیمخارجی، علیۀگرفتانجام
اند.آموزان متمرکز بودهزبانگی دانشبر نیم

شناسانه به موضوع، درپـی  تحقیق با رویکردي جامعهاین پژوهشی،این خألبرمبتنی
پایـه یـا کاهشـی    را بـا دوزبـانگی نـاهم   (کـه آن زبانگیمدهاي اجتماعی نیمآبررسی پی

است.شدهآموزان انجام کید بر تعامل اجتماعی و آموزشی دانشأبا تگرفتیم)،مترادف 

روش پژوهش.4
اي از حـوادث معـین   تري به فرد، موقعیـت یـا سلسـله   بخواهیم نگاه عمیق«هر زمان که 
درسـتی مـا را بـه هـدف مـدنظرمان      ) تحقیق کیفـی بـه  307: 1389(دالور»داشته باشیم

گرایـی  برسـاخت ـبـر اصـول پـارادایم تفسـیرگرایی    این نـوع تحقیـق مبتنـی   رساند.می
توانـد پدیـده را بـا    مـی «اسـت و  )social interpretivism and constructivism(اجتمـاعی 

»طورکه در بستر محلی و طبیعی موقعیـت یافتـه اسـت، تشـریح کنـد     جزئیات کامل، آن
یـا نگـاه از درون   )emic(). نوع نگاه در تحقیق کیفی امیک121، 1ج:1392دپور(محم

بیرونـی نیسـت کـه از    يگـر ). یعنی محقـق نظـاره  2006(نیومنمحور استو مشارکت
هـا  اطالعات با ارجاع به عقاید، ارزش«جا بلکه در این،ها بپردازدبیرون به بررسی سوژه

). 93: 1392(محمـدپور »آینـد دسـت مـی  نخورده بـه و رفتارها در بستر اجتماعیِ دست
بـر یـک   «بررسی مسئله از نگاه افراد درگیر در آن اساس روش کیفی است. روش کیفی

دیدگاه فلسفی تفسیرگرایانه مبتنی است و توجه آن به چگونگی درك، تفسیر، تجربـه و  
شـاف مطـرح   عبارتی در کیفـی بحـث اکت  وجودآمدن جهان اجتماعی معطوف است. بهبه

ابزار مصـاحبه بـراي   ،بر هدف پژوهشمبتنی).37، 1ج:1394(منادي و دیگران»است
درمـورد کودکـان خردسـال، افـراد     «گردآوري اطالعات بهترین ابزار شناخته شـد. زیـرا  

خواهند سـندي یـا   سواد و افرادي که در سطح هوشی خوبی نیستند یا کسانی که نمیبی
، 1ج:1394(منادي و دیگـران »جاي بگذارند، ابزار مناسبی استاثري از افکار خود بر 

هاي موجـود  بر شاخصهها نیز براي شناخت بهتر کد زبانی مبتنیدر پایان مصاحبه).161
ي پردازآن داستانبارةبراي هر کد، به افراد نمونه یک تصویر چهارقسمتی ارائه شد تا در

آموزان پسر لرزبان مشغول به تحصـیل در  نشپژوهشی تحقیق تعدادي از داۀکنند. جامع
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پنجم) شهر اسالمشـهرند کـه از مـدارس سـه محلـه بـا وضـعیت        ۀ(پایمدارس ابتدایی
(در انتهـاي شـهرك   »الـف «و اقتصادي متفاوت بـا اسـامی دبسـتان    ،اجتماعی، فرهنگی
ان عنـو امـامزاده عقیـل بـه   ۀ(محل»ب«شهر)، دبستان پایینۀعنوان محلمصطفی خمینی به

باالشـهر)  ۀعنـوان محلـ  متري امام خمینی بـه 20(در »ج«و دبستان ،متوسط شهر)ۀمحل
بـا  آموزان لـر، یابی به تصویري واقعی از وضعیت زبانی دانشانتخاب شدند. براي دست

انتخـاب گـروه دوم بـه ایـن     .شـد آموزان فارس نیز مصاحبه نفره از دانشششاي نمونه
مـالك انتخـاب   هـا مقایسـه کـرد.   زبـانی لرزبانـان را بـا آن   علت بود که بتوان وضعیت 

خانواده ي ووگگفتو زبانباشند (هردو) لرزبان آموزان لر این بود که باید والدیندانش
بودنـد. زبـان مـی  داراي والدین فارسآموزان فارس باید حتماًچنین دانشلري باشد. هم

و سپس مضامین اصـلی  )coding(کدگذاريدر دو مرحله سازي،ها پس از پیادهمصاحبه
هـا  عبارت است از عمل کدگذاري و تحلیل داده«ها استخراج شد. تحلیل مضمونیاز آن

دنبـال الگویـابی در   اول بهۀگویند. این نوع تحلیل در وهلچه میهابا این هدف که داده
سـت آمـد، بایـد    دهـا بـه  زمانی که الگـویی از داده «).66: 1390(محمدپور»هاستداده

ـ     »گیرنـد ت مـی ئهـا نشـ  هـا از داده محمایت تمی یا موضـوعی از آن صـورت بگیـرد. ت
).1390:67(محمدپور

هایافته. 5
هـا هـاي آن که درك بهتري از افراد نمونه و ویژگیها، براي آنپیش از ورود به بخش یافته

شـود. منظـور از   ارائـه مـی  2و1شناختی آنان در جـداول حاصل شود، اطالعات جمعیت
و،هایی از قبیل سن، جنس، میزان تحصـیالت، شـغل  شناختی ویژگیهاي جمعیتویژگی

بـه  ؛ سـان اسـت  و تحصیالت افراد نمونه یـک ،تحقیق سن، جنساین ست. در هامانند این
دوم سـال  ۀ(متولـدین نیمـ  سـال یـازده هـا  این صورت که جنس افراد نمونه پسر، سن آن

ـ  ،)1383اول سـال  ۀو متولدین نیمـ 1382 پـنجم ابتـدایی بـه تحصـیل     ۀو همگـی در پای
ند.امشغول

میزان تحصیالت و وضعیت اشتغال والدین و مـدت زمـان اقامـت در اسالمشـهر دیگـر      
شـده  صورت تفکیـک ها بهثر در تحقیق بودند که اطالعات آنؤشناختی مهاي جمعیتویژگی

ۀرو ارائه شد که در بحث از کـدهاي زبـانی و سـرمای   والدین ازآنطالعات. اارائه شده است
ثیرگذار است.أهم و تهاي تحصیلی و شغلی والدین میفرهنگی ویژگ
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آموزان لرزبانشناختی والدین دانشهاي جمعیتویژگی.1جدول 
ةشمار
فرد

تحصیالت 
پدر

تحصیالت 
مدت اقامت شغل مادرشغل پدرمادر

(سال)
2دارهخاندارحسابپنجم ابتداییدیپلم1
5دارهخانکاربیدیپلمدیپلم2
11دارهخانکارجوشنماییراهپنجم ابتدایی3
3دارهخانآزادپنجم ابتداییپنجم ابتدایی4
4دارهخاننجارسوادیبدیپلم5
15دارهخانآزادپنجم ابتداییسوم ابتدایی6
6دارهمغازدارهمغازپنجم ابتداییپنجم ابتدایی7
3کارمند شرکتسرپرست شرکتدیپلمدیپلم8
12دانشجوخودرونکارمند ایرالیسانسدیپلمفوق9
12دارهخاندارحسابدیپلمفوقدیپلمفوق10
8دارهخانفروشدستاول ابتداییدوم ابتدایی11
6دارهخانتاکسیةرانندلیسانسدیپلم12
ماه3پرستارنیرو دریاییلیسانسفوقلیسانس13
5بیمارستانکارمندکارمند مجلسدیپلمفوقلیسانس14
9دارهخانکارجوشدوم ابتدایینماییراه15
14دارهخانکارگر سایپادیزلنماییسوم راهپنجم ابتدایی16
11دارهخانکارگر صحافیابتداییپنجم پنجم ابتدایی17
7دارهخانخودرونکارمند ایرانماییسوم راهلیسانس18

زبانآموزان فارسشناختی دانشهاي جمعیتویژگی. 2جدول
شغل مادرشغل پدرتحصیالت مادرتحصیالت پدرفردةشمار

دارهخانخودرونکارمند ایرادیپلملیسانس19
دارهخانکارگاهمدیردیپلمیپلمدفوق20
خیاطتایرکارمند ایراندیپلملیسانس21
دارهخانمعلمدیپلملیسانسفوق22
دارهخانخودروکارمند ایراندیپلمدیپلم23
دارهخانآزادیپلمدفوقدیپلم24
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هاي فوق:بر دادهیمبتن
ند.یستباال نسازمانی ردههاي مدیریتی و یک از والدین داراي شغلهیچـ
دهندة سطح تحصـیالت پـایین در   نشانآموزان لرزبانوضعیت تحصیلی مادران دانشـ

نفـر تحصـیالت زیـر    یـازده  مـادر، هجدهنحوي که از از نیمی از مادران است بهبیش
نمایی دارد.  یک نفر تحصیالت راهفقطنیزدیپلم دارند که از این تعداد

تــر از دیــپلمکــمآمــوزان لرزبــان والــدینی بــا تحصــیالت نفــر از دانــشهشــت ـ
دبیرستان) دارند.  (و
االت و ؤهـاي افـراد نمونـه بـه سـ     بخش نخست پاسخشود.بخش ارائه میدوها دریافته

مبسـوط  هاي بخش دوم نیز شامل مضامینی است که از پاسخهاست.زبانی آنتعیین کدةنحو
االت دریافت شده است.ؤبه س

آموزشیـ هاي اجتماعیفعالیتو فرهنگیۀسرمایزبانی،کدتعیین 1.5
شـوندگان بـود. منظـور از کـد زبـانی      زبـانی مصـاحبه  به تعیین کدفرایند پژوهش منوطۀادام

(کـد محـدود و کـد    سـوي برنشـتاین  شـده از کردن افراد نمونه براساس الگوي ارائهصحبت
:شود. برنشتاین معتقد استن مییهایی تعیهها و شاخصزبانی با ویژگیگسترده) است. کد

بینـی،  پـیش بریده، قابـل افرادي که از مخزن واژگانی ضعیف، جمالت ساده، کوتاه، بریده
داراي کـد ،کننـد صفات ساده و عدم تطابق فاعل و مفعول در گفتار خـود اسـتفاده مـی   

دسـتوري و نحـوي   هاي کوتاه و ناقص بـا نظـام   در این کد، جملهزبانی محدود هستند.
هـاي  استفاده ار حروف ربط محدود و تکراري اسـت و جملـه  شود.ضعیف استفاده می

چشـم  نامرتب اطالعات در آن بـه ۀگیرد. گرایش به ارائتبعی اندکی مورداستفاده قرار می
نـدرت  ها در آن محدود است و از ضمایر فـاعلی بـه  خورد، استفاده از قیدها و صفتمی

گیري در آن محدود اسـت. کـد محـدود نـوعی زبـان      ، استدالل و نتیجهشوداستفاده می
شـود مـی زیـاد اسـتفاده  »هـا آن«و»تـو «ضمنی و تلویحی است و از ضـمایر شخصـی  

).169، 1ج:1377(نرسیسیانس
هـا  گـویی اسـت کـه در آن معـانی واژه    یک شـیوة سـخن  کد گسترده یا تفضیلی

هاي ایـن  ترین ویژگیخاص متناسب گردد. مهمهاي تواند فردیت یافته با وضعیتمی
کد زبانی استفاده از اصطالحات، صفات متنوع، جمالت پیوسته، توضـیحات مسـتدل   

یـات اسـت  ئها و پـرداختن بـه جز  صفتهاي پیچیده و تودرتو، قیدها،و جامع، جمله
).141: 1371(خانزاده 
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ي انتزاعـی را تعمـیم داده و   هاتواند اندیشهتر میآسانکودك [داراي این کد زبانی]«
قبیـل سـاختار و   هـایی از کد گسترده داراي مؤلفه«).406، 1ج:1378(گیدنز»بیان کند

(جهـانگیري  »راه با مفاهیمی صـریح و واضـح اسـت   دقیق و همانتخاب واژگانی متنوع،
هـاي ذکرشـدة   تحقیق، شـاخص نمونۀآموزاندانشین کد زبانی ی). براي تع1،69ج:1378
بـر تحقیقـات پیشـین و نظـر     مبتنـی علـت و  همـین  کار برده شد. بهپیشین بادقت بهۀدوگان

و مدرسـۀ محـلِ  ،مـوزه ماننـد جنگـل،  چیزهـایی  از افراد نمونه خواسته شد تـا  کارشناسان،
، یتصویر چهارقسـمت ۀتعریف کنند و درپایان با ارائايتحصیل خود را توصیف کنند. خاطره

سـعید رزاقـی، انتشـارات مدرسـه انتخـاب      ۀنوشتیريتصويهاقصهاز کتابآنتصویرکه
.گویی کننداتفاقات تصویر قصهبارةشد تا دردرخواست ها از آن)1تصویر(شده بود

.1تصویر

بر برداشـت  شیوة غیرعلمی یا مبتنیها و تعیین کد زبانی افراد بهبراي پرهیز از تحلیل داده
بـر آن،  هـا تهیـه شـد تـا بتـوان مبتنـی      آنمعیار تعاریف موزه،براي توصیف جنگل و فردي،
؛تارجاعی بـراي مقایسـه دانسـ   ۀها را مبنا و نقطنظر گرفت و این ویژگیهایی را درویژگی

تـري از ایـن   به تعـداد بـیش  این صورت که هرچه فرد در هنگام توصیف جنگل یا موزه،به 
شـاره کـرده باشـد بـه کـد زبـانی گسـترده        ها خط کشیده شـده) ا (که در متن زیر آنعناصر
هـاي  هاي افراد، تعداد ویژگـی عکس. براي رسیدن به این هدف در پاسخبرتر است و نزدیک

ـ  در پیـاده اسـت  گفتنـی  صورت کمی شمارش شد.بهنمونه شده براي هر گفته ۀسـازي و ارائ
هـا  و هرگـاه مکـث  » ...«ثانیه داشـت از پنج هاي زیر گو مکثهاي افراد هر زمان پاسخپاسخ

چنین گذاشتن نقطه بعد از کلمـات یعنـی   استفاده شده است. هم»مکث«از شد تر میطوالنی
کوتاه و بریده بیان شده و توقف ایجاد شده است.صورت بهجمله 



1398تابستاندوم،ةشماردهم،سال،فرهنگیپژوهیجامعه122

هاي دو نفر از افراد نمونهپاسخ.3جدول 
6ة شمارۀنمون13ة شمارۀنمون

توصیف جنگل

منقرضهاشون دارن داره که بعضیگوناگونات حیوونه. سرسبزاي درختیه جنگل پر از 
هاخوبی. جنگل خیلی از دست بدیمکنیم و اونا رو اذیتما نباید این حیوونا رو شن.می
کنن براي ما آدما ی که درختاي جنگل تولید میاکسیژنمثالً شما فک کن خُب همین ؛داره

که ش کنیم یا مثالً اینکثیفبریزیم یا آشغالمائه. نباید محیط زیستجنگل ه...باارزشخیلی 
.بکنیمبازیافتجاي این کارها باید هاش رو میارن. ما بهبچورن می

ی ئکنن. بعد جزتوش زندگی میحیووناه. بعد جاییه که رسبزجنگل س
اگه ...مثالً کثیف کنهاتونه اونجا . مثالً کسی نمیمحیط زیستهاز 

دن خُب مثالً دیگه که دارن درختا به ما میاکسیژنیمثالً،جنگل نباشه
.مونندیگه آدما هم زنده نمیشه.مینابود 

توصیف موزه
هایی بود که و کاردستیآثار تاریخیةاون موزهایی که ما رفتیم دربارجاي خوبی بود موزه.

امام بود فک کنم گذاشته بودن. بعد ۀیه قسمتش هم إ شناسنامکردن.مردم درست میقبالً 
.هامون رفتیمههمین برج آزادي تهرانم رفتم. البته دوتاش رو با خانوادةموز

إ یه بار همین جا یه چادر بزرگ آوردن زدن. بعد.آره رفتم....موزه
دونم چی بود اسمش.نما بود نمیدونم آسمانإ نمی...چی بود اسمش

بود.إ یه تلفن دستیها بود.بعد ربات...مثالً اختراعات گذشته بود
هاي زیادي داشت. بعد. رباتقدمتسال 150پشت بودمثالً یه الك

.اي هم بودههم اونجا بود. چیزاي دیگ

بازه فضاشطبقه است بزرگه. زیادي نداره. سهمکاناتامون خیلی خوب نیست.مدرسهمدرسهتوصیف
بازم خوبه.خیلی عالی نیست اماش هم خوبن معلما

بهتره. (مکث) قبلیۀاز مدرس...جامدوساله اینجام.من از پارسال این
.جا هیچ خوب نبوداون

گوییخاطره

این بود که رفته بودیم هاشمترینقشنگدارم. یکی از قشنگیو زیاد هاي از لرستان خاطره
ها رفته بودیم قایم باشک با پسرعمهخوام بگم خیلی قشنگه.اي که میباغ بابابزرگم. خاطره

جا تو باغ خوابیدیم. بابام اینا بیرون چادر خوابیدن. یه پسرعموم. شب گرفتیم همونو 
آد که فهمیدیم گرگ اومده بوده کنار بابام اینا بیرون اي دیدیم یه سروصداهایی میدفعه

م حسابی ترسیده بودن. آخر شب بود دیگه کلی خندیدیم.هچادر. اونا

شدیم صبحونه که بلند می8و7جا اون8مثالً ما صبح ساعت... 
بردیم. بعد. ... مثالً گاواي بابابزرگم اینارو میرفتیم مثالًخوردیم میمی

بعد مثالً .گشتیمدادیم برمیآبشون میموندیم.می12مثالً تا ساعت 
.آوردیمرفتیم میشب می6و5ساعات
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تعبیـري  زبانی محدود یا بهنفر داراي کدشانزده آموز لرزبان، دانشهجده این اساس از بر
زبانـه یمنیرزبان غفارسآموز دانششش راه همآموزان لرزبان بهنفر از دانشدوزبانه بودند.نیم
گسترده بودند.عبارتی داراي کد زبانی هیا ب

به کد زبانی افـراد پـی بـردیم. بـه    ها گوییهاي متفاوت توصیفات و قصههرویۀاز مقایس
هـا  تـه تـرین یاف تـوان مهـم  درمجموع مـی ها بارها و بارها مرور شد.مصاحبهمتنعلت مین ه

گـویی در دو کـد زبـانی موردبررسـی را بـه      هاي قصـه زبانی افراد نمونه و ویژگیکددربارة 
.  بیان کردآمده،4چه در جدولشرح آن

گویی در دو کد زبانیهاي قصهویژگیۀمقایس.4جدول
(کد گسترده)بانهزغیرنیمزبانه (کد محدود)منی

ثانیه بود.39گوییهمیانگین زمان قصثانیه بود.27افراد گویی براي این میانگین زمان قصه
، »مادره«، »پسره«، »دختره«پرکاربردترین ضمایر

1ةشمار،در این گروههستند.» خواهره«و ،»برادره«
تنها فردي است که در روایت داستانش، اسم علی را 

عنوان قهرمان داستان انتخاب کرد.به،براي پسر

:ند ازاها عبارتشده در داستاناشارهترین صفاتبیش
، »قشنگۀقص«، »آروم«، »کالفه«، »نگران«، »ناراحت«

».خسته«، »حالخوش«

هاي این گروه تقریباً هیچ صفتی درمجموع داستان
شده برداشت و توصیفی کار برده نشد و جمالت بیانبه

سطحی از اتفاقات است.

ها وجود قصهتر دختربچه در بیشۀتوجه به علت گری
،»دختربچه گرسنه است«داشت: به این ترتیب که

خواهرش «، »کسی نیست با دختربچه بازي کنه«
هاي ذکرشده هستند.ترین علتبیش» مریضه

نوع فیلمی که چون غیبت پدر،نکاتی به یتوجهبی
وسایلی که در منزل قرار دارد در و کند، پسر تماشا می

ود دارد.شده وجهاي گفتهداستانۀهم

تحسین عمل پسر یا برادر در کمک به مادر براي 
کردن خواهر در چهار داستان از هشت ساکت و آروم

داستان این گروه وجود داشته است.

دادن احساس دوستی، عشق و محبت بین ندخالت
خواهر و برادر حاضر در قصه، نپرداختن به نوع یا نام 

حالی به خوشیتوجهبیکند،غذایی که مادر تهیه می
از ترین عناصري بود که مادر در تصویر آخر از مهم

ها پرداخته شده است.تر به آنغفلت شد یا کمها آن

به غیبت پدر در خانه اشاره 24و 18ةافراد شمار
اند.کرده

اي که بیان شد به خوابیدن داستان، آخرین جمله15در 
است تنها کسی7ةدختربچه اشاره داشت و کد شمار

کند:آخر را از زبان مادر بیان میۀکه جمل
.»مادره به برادره گفت حواست باشه اذیتش نکنی«

حال شد و رفت به مادرش خوش«نیز به نمونه در پنج 
خیال مامانش راحت شد و رفت «،»کارهاش رسید

گیري و اتمام قصه براي نتیجه» غذاش رو درست کرد
.اندهاستفاده کرد
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هـا گفتـه شـد منطبـق بـا      ایی که براي افراد و در توضیح کدهاي زبـانی آن هویژگیهمۀ
است. بایـد بـه ایـن    )169: 1377(نرسیسیانسسوي برنشتاینهاي زبانی ذکرشده ازویژگی

شـده را بـا شـدت و    هاي گفتههریک از شاخصهنکته توجه داشت که افراد کد زبانی محدود
.داشتندهاي گوناگون ضعف

فرهنگـی  ۀاست. سرمایفرهنگیۀسرمایمفهوم بنیادي دیگري که در پژوهش وجود دارد 
اثـر  کسب سلیقه و ترجیحـات فـردي اسـت کـه     وزبانیوبستري براي رشد و تعالی ذهنی

کـه اظهـارنظر   داردارزشمندي در توانش زبانی افراد دارد. این مفهوم پیچیـده ابعـاد فراوانـی    
و،هـا از ترجیحات، عالیـق، سـالیق، تخصـص   ايجانبههمهیق و شناخت دقبه هاآنبارةدر

هـاي آن  فرهنگـی و سـنجه  سـرمایۀ دهـی بـه   است. نحوة نمرهنیازمند فرد هايدیگر ویژگی
داشـتن  هـاي هنـري،  آمـوزش تئـاتر، مـوزه، گونه بود که مواردي چون رفتن بـه سـینما،  این

سـرمایۀ هاي لفهؤترین ممهمنظریات بوردیو)(مستند به راها نظایر اینو،خانه در منزلکتاب
کردنـد.  اي دریافت می، نمرهکدامفرهنگی قرار دادیم. افراد نمونه برحسب میزان استفاده از هر

فرهنگـی  سـرمایۀ تري میزان شد تا بتوان با اطمینان بیشدر انتها نیر نمرات هر فرد تجمیع می
نظر گرفته شد. به ایـن ترتیـب   فرهنگی دریۀسرماسپس نمرة کل معرّف میزان . را تعیین کرد

تري کسـب خواهـد کـرد.    تري استفاده کند، نمرات بیشکه هرچه فرد کاالهاي فرهنگی بیش
انـد،  موزه یا تئـاتر رفتـه  وطریق اردوهاي مدرسه به سینماآموزانی که ازدرضمن براي دانش
تـري  کـم ةاند، نمـر اي داشتهتجربههایشان چنینراه خانوادهآموزانی که همدر مقایسه با دانش

تـأثیر گـروه   ناخواسته، تحمیلـی و یـا تحـت   موقعیت زیرا هنگامی که فرد بر اثر شدیم.لئقا
یـا عملـی   ،اولویت رفتـاري، ترجیحـات شخصـی   ةدهندعملی را انجام دهد، عمل وي نشان

که نـه براسـاس   کردندآموزان در هنگام مصاحبه بیان می. بسیاري از دانشنیستخودانگیخته
اند.به مکانی که مقصد اردویشان بوده رفتهراهی با دوستانشاندلیل هم، بلکه بهعالقه

سـرمایۀ اي از میـزان  گانـه بنـدي سـه  تقسـیم ،االتی که پرسیده شـد ؤبه سمحدود و منوط
هجـده  ین نمره تریشو بصفر ترین نمرة ممکن کمبه این ترتیب که عمل آوردیم.فرهنگی به

تقسـیم و  و پـایین  ،هاي باال، متوسـط فرهنگی به ردهسرمایۀمیزان ،بندي. باتوجه به طبقهبود
:شدمی18÷ 3= 6درنتیجه 

باشـد در ایـن دسـته    تـر از شـش   کمهاآنکل ةفرهنگی پایین: افرادي که نمرسرمایۀـ
گیرند.میقرار

.انددستهباشد در این 12- 7هاآنکل ةفرهنگی متوسط: افرادي که نمرسرمایۀـ
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باشد در این گـروه قـرار دارنـد.   18- 13هاآنکل ةفرهنگی باال: افرادي که نمرسرمایۀـ
ها به شرح زیر بود:چه گفته شد، یافتهبر آنگذاري مبتنیپس از نمره

فرهنگـی  سـرمایۀ فرهنگی پـایین و نیمـی دیگـر   سرمایۀآموزان لرزبان نیمی از دانشـ
و،فرهنگی متوسـط سرمایۀنفر پنج فرهنگی پایین،سرمایۀنفرنُه(دارندمتوسط و باال 

داراي نفـر چهـار زبـان نیـز  آموز فارسیدانششش فرهنگی باال). از سرمایۀنفر چهار
فرهنگی باال بودند.سرمایۀ

15کل ةبا نمر24ةفرهنگی را شمارسرمایۀترین میزان یشدر میان افراد نمونه، بـ
ـ  سرمایۀترین میزان کمداراست و  ةبـا نمـر  17ةشـمار ۀفرهنگی مربوط بـه نمون

است.1کل
فرهنگـی سـرمایۀ حـد بـاالي   را کـه  18کل ةنمرنشدند یک از افراد نمونه موفق هیچـ

.است کسب کنند
) نبود.صفرکلة(کسب نمرفرهنگیسرمایۀموزي فاقد آهیچ دانشـ

فرهنگـی)  سـرمایۀ زبانی و (کدافراد نمونهداشتن این دو یافته براي هریک از با دردست
مقایسه کنیم. به همین منظـور  هاآنزبانی سرمایۀدرصدد برآمدیم تا وضعیت زبانی افراد را با 

5صورت مختصر و در قالـب جـدول  آمده بهدستها، اطالعات بهگفتهو براي فهم بهتر پیش
شود:یارائه م

فرهنگی با کد زبانیسرمایۀارتباط .5جدول 
فرهنگیسرمایۀ

جمع کلزیادمتوسطکموضعیت زبانی

97016کد محدود
0268کد گسترده
99624جمع کل

ثیرگـذاري  أفرهنگی عامل مهـم و ت سرمایۀ«یید این مدعاست که أنگاهی به جدول فوق ت
Bourdieu and)(»بر وضعیت زبانی افراد است Passeron 1990: دسـت  طورکه بهزیرا همان.18

ود، وضعیت زبانی وي به کد زبانی گسـترده  شتر مییشفرهنگی فرد بسرمایۀهرچه آوردیم،
سـرمایۀ زبـانی محـدود بودنـد   یک از افرادي که داراي کدشود. براي مثال، هیچتر مینزدیک

سـرمایۀ یـک از افـراد داراي کـد گسـترده     مـین ترتیـب هـیچ   هفرهنگی باالیی نداشتند و به
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فرهنگـی  سـرمایۀ توان تلویحاً به ایـن نتیجـه رسـید کـه     عبارتی میبه؛فرهنگی پایین نداشتند
زبان طبقات متوسـط زبـان   )1991(زعم بوردیوبهاست.اي در الگوي زبانیکنندهعامل تعیین

طبقات اجتمـاعی و فرهنگـی   یعنی گونۀ زبانی ،شده در نظام آموزشی استرسمی و پذیرفته
راه با مفاهیمی صـریح و واضـح   و هم،ترتر، دقیقداراي ساختار و انتخاب واژگانی متنوعباال،

تـري در  انداز وسـیع هایی به کودکان چشمهاي اجتماعی در چنین خانوادهاست. زیرا ویژگی
را در امـر تفکـر   اهـ آناحتمـال زیـاد   بخشـد و بـه  ها میها و نوع ساختار جملهانتخاب واژه

) که این خود گویاي وجـود روابـط مهـم و پیچیـده     1378(جهانگیري نمایدپذیر میانعطاف
شده است.و الگوي زبانی کسب،اجتماعیۀفرهنگی، طبقسرمایۀمیان 

ۀافراد نمونـه و مقایسـ  فعالیت اجتماعی و آموزشیمفهوم مدنظر دیگر در پژوهش میزان 
هـایی در امـور   ولیتئداشـتن مسـ  عضویت در شوراي مدرسه،هایی چونست. شاخصههاآن

و امـوري از ایـن   ،هـا مدرسه در برگزاري مراسـم يهمکاري با اولیاآموزي،مدرسه یا دانش
بـراي فهمیـدن میـزان    آمـوزان اسـت و   هاي اجتماعی و آموزشی دانشازجمله فعالیتدست 

است:به شرح زیربارهاینهاي تحقیق در. یافتهسؤال شدهاآناز ها یتفعال
نفر در انتخابات شوراي مدرسه شرکت کرده بودنـد چهار آموزان لرزبان،از بین دانشـ

موفـق بـه عضـویت در    14و 7ةهاي شـمار نمونه).14،18، 7، 6ةهاي شمار(نمونه
بود.دستیار مدیر شوراي مدرسهحاضرالدرحنیز 18ةشمارۀشورا شده بودند. نمون

آمــوزان لرزبــانی بودنــد کــه در مســابقات تنهــا دانــش14و13ة شــمارهــاي نمونــهـ
در مسابقات نقاشی، سه دوره موفق بـه  13ةشمارۀاند. نمونآموزي شرکت کردهدانش

نیز سال پیش در مسابقات علمی نفر اول شده بود.14ةشمارۀدوم و نمونۀکسب رتب
) تنها افرادي بودند که بـراي خوانـدن شـعر یـا     10،13،14ةهاي شمار(نمونهنفرسهـ

گاه رفته بودند.به صف صبحقرآن
حضور داشت.تنها فردي بود که در تیم ورزشی منتخب مدرسه13ةشمارۀنمونـ
؛ داراي دو مسئولیت در کـالس اسـت  7ةشمارۀزبان تنها نمونآموزان لردر بین دانشـ

در کالس است.وي مبصر کالس و مسئول تحویل و پخش شیر 
آموزان کد گسـترده  دانشۀآموزان لرزبان درحالی است که همهاي دانشمیزان فعالیت

روقبیل انتظامات سـالن و راه هایی ازهایی در مدرسه بودند. مسئولیتداراي مسئولیت
،14ةهـاي شـمار  (نمونـه )، مسئول بهداشت حیـاط 24و21و20ة هاي شماره(نمون

عضـو  و ) 23، 22، 19ةهاي شمار(نمونهآموزي مدرسهشوراي دانشعضو )،19،21
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) بودنـد. دو نفـر از ایـن    13،19،22ةهـاي شـمار  (نمونهمدرسهفوتبالةنفریازدهتیم 
.اندآموزان قبالً عضو شوراي مدرسه بودهشدان

هـاي خـاص بـه    ) در مراسم و مناسـبت 20،21،22،24ة هاي شمار(نمونهنفرچهارـ
هـا آنو کارهایی از قبیل یافتن مطالب اینترنتـی و چـاپ   کنندمیمدرسه کمک ياولیا

هـا،  ینات و چسباندن پوسترها و عکسئدیواري مناسبتی، تزروزنامهۀتهیبراي معلمان،
دهنـد.  هـا را انجـام مـی   بندي و توزیع تغذیه هنگام مراسم و چیدن میز و صندلیبسته

.اندندادهیک از افراد کد محدود انجام هیچارهایی شرکت در چنین فعالیت
کالس بـودن را  ةمبصر یا نمایندۀتر از سه سال پیاپی تجربافراد کد گسترده بیشهمۀـ

ـ و به اجبار معلمـان نفر از افراد کد محدود فقط پنج داشتند و در مقابل  چنـین  ۀتجرب
آن برخـی معلمـان   اي اسـت کـه در  مسئولیتی را داشتند. منظور از اجبار معلـم رویـه  

اي و بـا  صـورت چرخشـی یـا دوره   مسئولیت نمایندگی کالس را بـه مدارس ابتدایی
بـودن از کنند. لذا قبول مسـئولیت نماینـده  شاگردان واگذار میۀشده به همنیمدت تعی

تـوان امـري خودخواسـته، براسـاس شایسـتگی یـا مشـارکتی        سوي این افراد را نمـی 
داوطلبانه دانست.

شدهمضامین استخراج2.5
میـان  ولـو انـدك،  ،دلیل داشتن بستري تعاملی که باعـث ایجـاد اعتمـاد و ارتبـاط    مصاحبه به

کند تا بـا انـدکی انحـراف    دهندگان فراهم میاین امکان را براي پاسخشود،طرفین تحقیق می
ـ   ؤاز س ت آن االت اصلی، به بازگویی نکات و حقایقی بپردازند که بر غنـاي پـژوهش و اهمی

.نداشود مطالبی از این دستاشاره میهاآنکه درادامه به نکاتی افزایند. یم

کردن هویتپنهان1.2.5
کند کـه فـرد بـراي    ی را ایجاد میشدننمدیریتیموقعیتتعلق به گروه اقلیت زبانی و قومیتی 

هویـت را  «زنـد. کردن هویت خویش مـی فرار از آن، دست به اقداماتی از قبیل انکار یا پنهان
»کنـد هـا و روحیـاتی کـه یـک فـرد را از دیگـران متمـایز مـی        هـا، ویژگـی  مجموعۀ نگرش

دانند.می)1392:26(نجفی
مـون  گـن شـما لـرین مسـخره    کنن دیگـه. مـی  چون مسخره می...دوست ندارم بفهمن«

.)11ة شمارۀ(نمون»کننمی
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هـم لـري   بـا بعـد ...ابام اومد مدرسهیه بار پارسال تو مدرسه که ب...خوشم نمیاد بگم«
بعد به بابام گفـتم دیگـه   ،نگاهمون کردنها تو سالن بودن،چندتا از بچه...بعدحرف زدیم.

.)7ة شمارۀ(نمون»فارسی حرف بزن
عنوان اعضاي اقلیـت زبـانی و   آموزان لرزبان، در مواجهه با زبان نظام آموزشی، بهنشد

کـردن هویـت   آیند. شاید پنهانحساب مینیز اقلیت قومی بهشاندر ارتباط با محل زندگی
سـوي  از»شـدن همسـخر «و»شدناجتناب از مضحکه«گیرانه برايکار دفاعی و پیشراهلر

از»نـه؟ یـا يمدرسـه بفهمـن کـه لـر    يتويدوست دار«در پاسخ به سؤال باشد.ندیگرا
تمایلی هاآنعبارتی، هبمنفی دادند.نفر به این سؤال پاسخشانزده آموز لرزبان،دانشهجده 

را عامـل ایـن   »کالسـان سوي همشدن ازمسخره«به آشکارکردن هویت خویش نداشتند و
ۀیشـین پ«:وي معتقد بودهاي جنوا اسپیرمن است.یید گفتهأپاسخ این افراد تامر ذکر کردند.

براي آمـوزش مفـاهیم و   ثرترین راه ؤکند که مله را اثبات میئتحقیقات در جهان این مس
ها در تمام طول عمـر  ست. این آموختههاآنها به کودکان استفاده از زبان مادري مهارت

زیرا اگر فرد بخواهد خود را با شرایط موجود وفق دهـد و بـه گـروه    با او خواهند بود.
یـد  بـر زبـان، با  مسلط تعلق داشته باشد تا امکان رابطه با گروه برایش فراهم شود، عالوه

). شــاید 1393اعتمــادۀ(روزنامــ»هویـت خــود را نیــز بــا فضــاي مســلط تطبیــق دهــد 
کـه از هـر نظـر در    ،ماننـد آن آموزان لرزبان در فضایی چون مدارس اسالمشهر و دانش
و سانسور خویشتن براي پذیرش در گروه سراغ نداشته باشـند.  راهی جز انکارند،ااقلیت

آمـوز لرزبـان تجربـه    دانشهر هجده ت در مدرسه را هاي اکثریسوي گروهشدن ازمسخره
کرده بودند.

بازتولید فرهنگی2.2.5
راه بـا نهادهـاي   هـم مـدارس ،هاآنکمک شود که بههایی اطالق میبازتولید فرهنگی به شیوه

هـا کمـک   هاي اجتمـاعی و اقتصـادي در میـان نسـل    کردن نابرابريمیئاجتماعی دیگر، به دا
کمـک آن، مـدارس از   سـازد کـه بـه   مفهوم توجه ما را به وسایلی معطوف مـی این «کنند.می

»گذارنــدمــیهــا تــأثیرهــا و عــادتهــا، نگــرشپنهــان، بــر یــادگیري ارزشۀطریــق برنامــ
آیـا معلمـان در   «گر براي رسـیدن بـه پاسـخ ایـن پرسـش کـه       ). پژوهش407: 1378(گیدنز

چـرا بـا   «با این مضمون در مصاحبه وارد کرد:، سؤاالتی»بازتولید نابرابري نقش دارند یا خیر
تـون  هاي دیگه مسخرهچرا وقتی بچه«ال که ؤاین سیا ، »شی؟که دوست داري مبصر نمیاین

».رین به معلما یا معاوناي مدرسه بگین؟کنن نمییم
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نزدیک بـود. بخشـی   » تونیگفته تو نمیآقامون«اول به عبارت پرسش ها به ترِ پاسخبیش
شود.ارائه میدرادامه6ةشمارۀپرسش و پاسخ با نموناز 

»خودم دوست داشتم مبصر شم ولی آقامون گفت نه«
کنن؟که چرا انتخابت نمیپرسی ینماز آقاتون چرا

»تونم... یعنی نمیشهخُب من دوست دارم بپرسم ولی نمی«
تونی بپرسی؟  یچرا نم

».دونمنمی«...
و » معلمـان نسـبت بـه لرهـا    داوريپـیش «آمـوزان نفـر از دانـش  پـنج سؤال دوم بارةدر

مدرسه را عامـل تـداوم   يسوي اولیااز» کنندآموزانی که لرها را مسخره مینشدن دانشتنبیه«
دانند:یاین رفتار م

کـنن کـه  خودشون چی فـک مـی  دونم چیه. مثالً این معلما.اصالً نمی...اصالً. انگاري«
هام دیگه کـه  شم. بعضی وقتن. خب منم ناراحت میان یا مثالً یه جورياجوريمثالً لرا این

»شـه مـی م اکـاري شه. کتـک خیلی مسخره کنن مثالً معلما چیزي نگن بهشون دیگه دعوا می
).12ة شمارۀ(نمون

هـاي سیاسـی،   حـوزه ۀزمانی که زبان گروه مسلط در جایگاه باالتري قرار گیرد و در هم
هـا  و دانشـگاه ،هـا، مـدارس  و سازمانی حاکم شود، این زبان به زبان کتاب،اجتماعی، اداري

واال یعنـوان ارزشـ  چه متعلق به آن است بهاز زبان مسلط و آنحالتشود. در این تبدیل می
نـابرابري  ةییدکننـد أاسـتنباط شـد ت  آموزاندانشهاي جا و از پاسخچه در اینشود. آنیاد می

از آن با عنـوان )Robert Philipson(جامعه است که رابرت فیلیپسناجتماعی و ساختاري در 
برنشـتاین  ).1393اعتمـاد ۀ(روزنامـ کنـد یاد مـی (linguistic imperialism)»امپریالیسم زبانی«

کـارگیري زبـان رسـمی کـه مشخصـاً در      کارگر در بـه ۀنشان داد که محدودیت فرزندان طبق
آموزان ایجاد نگرش منفی به این قبیل دانشدر معلمان ها و نزد معلمان پذیرفته است، مدرسه

تفاوت الگوهاي زبانی کودکان طبقات اجتماعی مختلف بر عملکرد تحصـیلی آنـان   «کند.می
).این یافته مشابه با ادعاي برنشتاین است.1،92ج:1376بند(عالقه»گذارددر مدرسه اثر می

لريۀمدرس3.2.5
بـودي کـه همـه    ايمدرسهکن تورفک«لري سؤالی است با این مضمون که ۀمنظور از مدرس

مدرسـه؟  ن آطور جایی بود هنظرت چها، بهن معلمابه زبان لري بود، درس و کتاب و زبزچی
»هایی داشت؟یچه خوب
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داشـت.  آمـوزان  ترین مطلوبیت را براي دانـش بیشمورد پاسخ موافق،هفده ال با ؤاین س
دادن داشتند بسـیار  آموزان و شوقی که براي پاسخدانشةال حاالت چهرؤدر مواجهه با این س

تـرین حالـت ممکـن بـراي مدرسـه      یاییؤبودن شاید ر»لريۀمدرس«توجه بود. شاگرد جالب
ها وجود داشـت.  پاسخۀدر همصفاتی بودند که تقریباً» ترراحت«و ، »بهتر«، »ترخوب«باشد.

حـرف  يهـم لـر  بـا «و ، »کـرد یرو مسخره نمیکسیکس«، »یممث هم بود«مانند جمالتی 
نیز جمالت پرتکرار بعدي بودند.» یمزدیم

کردیم. باهم خوب بـودیم. لـري حـرف    اونجوري که دیگه همه فامیل بودیم. دعوا نمی«
اون مـثالً یکـی بـدش از    دیگه قاطی نبودیم مثالً یکی ترك باشـه، فـارس باشـه.   ...زدیممی
.)14ة شمارۀ(نمون»مسخره کنهها بیاد الکی بخواد دعوا کنه.ییک

تقریباً همگان بر این باورند که بین زبـان اعضـاي یـک گـروه اجتمـاعی و هویـت آنـان        
و الگوهـاي کالمـی کـه    ،گویان هر زبانی با لهجه، واژگـان اي طبیعی وجود دارد. سخنرابطه

زبـانی یـا گفتمـانی    ۀعنـوان اعضـاي یـک جامعـ    ه و بهکنند، هویت خود را ساختاستفاده می
کننـد و  اقتـدار و غـرور فـردي حاصـل مـی     این عضویت،ۀواسطشوند. بهخاص شناخته می

احساس اهمیـت اجتمـاعی و   هاآنداشتن زبان واحد به عنوان اعضاي یک گروه،چنین بههم
این مهم شاید دلیل اصـلی  ).1390:120(کرامشبخشدبرخورداري از پیوندهاي تاریخی می

اي لرزبان باشد.هتمایل به تحصیل در مدرس

گیرينتیجه.6
زبـانگی  آوردن تصویري واقعـی از وضـعیت نـیم   دستپژوهش بهاین ترین هدف از مهم

آموز لرزبان مشغول به تحصـیل در  دانشهجده همین منظورآموزان لرزبان بود. بهدانش
شـش  زبـانی، آوردن تصویر بهتـر از کـد  دستبراي بهمدارس اسالمشهر انتخاب شدند.

گروهدوهاي انتخاب شدند تا یافتهزبان)مادر فارسو(داراي پدرزبانآموز فارسدانش
نظـر گـرفتیم کـه در    فرهنگـی در سـرمایۀ جاکه زبان را نوعی را بتوان مقایسه کرد. ازآن

لذا سه مفهوم مدنظر را با ابزارهـاي متناسـب بررسـی    ،فردي اثرگذار استتعامالت بین
به این معنا که ند.ازبانگیداراي نیمآموز لرزباندانششانزده ها نشان داد که کردیم. یافته

یـاد بـه اند. (لري) به توانش الزم و کافی نرسیدهیک از دو زبان فارسی و مادريدر هیچ
نـاچیز جز چند مورد اندك)، قـدرت بیـان  (بههاي فارسی یا لريشعرها و ترانهدنرنیاو

چه ممکن بـود اطالعـات   آنحتی ها یا یات و اطالعات براي توصیف پدیدهئجزۀدر ارائ
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آن نداشتند مصـادیقی  ۀآن داشته باشند اما توان و مهارت زبانی کافی در ارائبارةمناسبی در
(داراي نفـر از لرزبانـان  دوةعالوهزبان بآموزان فارسدانشۀکه همدرحالیند.ااز این یافته

سـرمایۀ افراد داراي کدزبانی گسترده کـه از  زبانی گسترده بودند.داراي کدمادران شاغل)
تـر و  یـات بـیش  ئتر، با جزهایی طوالنیفرهنگی متوسط و باالیی نیز برخوردار بودند، قصه

گسـترده بـا   از افراد کـد نیز برخی گاهی تري بیان کردند. ازلحاظ نحوي و ساختاري منظم
آمـوزان  کـه دانـش  گویی خود افزودند. درحـالی واردکردن احساس یا تخیل بر ارزش قصه

فرهنگی پایین بودند، با تعداد جمالت کـم، سرمایۀزبانه که بیش از نیمی از آنان داراي نیم
را چـه گویی کوتاه نتوانسـتند آن دادن عناصر احساسی یا تخیلی و مدت قصهبدون دخالت

هـاي  سـو بـا یافتـه   هـا هـم  هاین یافتصورت دقیق و جامع بیان کنند.بینند بهدر تصاویر می
آموزشـی بـود.   ـ هـاي اجتمـاعی  است. مفهوم مدنظر دیگر میزان فعالیـت )1393(قربانیان

آمـوزان  آموزان کد گسترده از دانشآموزشی دانشـ هاي اجتماعیها نشان داد فعالیتیافته
زبـانگی بـه تعامـل    هـا حکایـت از ایـن دارد کـه نـیم     این یافتهتر بوده است.بیشزبانه نیم

یید فرض اصلی پژوهش بـود. تحقیقـات   أفوق تۀشود. یافتمیتر کودك منجر اجتماعی کم
اي را هنیز چنـین یافتـ  )1390(و زایرکعبه)1388(احتشامی و موسوي)،1382(احمدپور

دست آوردند.به
ثیرگـذار  أتیا گسترده در تعـامالت  زبانگی)(نیمها، داشتن کد زبانی محدوددر مرور یافته

تـوان عامـل اساسـی در    آموزان و معلمان نشـان داده شـد. مـی   . این امر در روابط دانشاست
آمـوزان را  تعامل سازنده و مطلوب میان کودکان اقلیت با معلمان و دیگر دانـش فتنگرنلکش

بـر مبحـث   مبتنـی زبانی اندکشان دانست.سرمایۀۀواسطودکان بهزنی پایین این کقدرت چانه
الزم سـرمایۀ آموزانی در بازار زبـانیِ مدرسـه فاقـد    چنین دانش)1986(بوردیوزبانیسرمایۀ

تنهـا  یابند و نهاین کودکان خود را در یک محیط فرهنگی بیگانه می«درواقع براي دادوستدند. 
هـاي گفتـار و   بلکـه شـیوه  عملکرد آموزشی برانگیخته شوند،تر احتمال دارد که درجهت کم

حتـی اگـر   ؛خـوانی نـدارد  هاي گفتاري و رفتـاري معلمـان هـم   نیز با شیوههاآنرفتار عادي 
در ).456: 1378(گیـدنز »عمل آورنـد هریک منتهاي کوشش خود را براي برقراري ارتباط به

شـود  و شرط اصلی آموزش به سدي بدل مییعنی ابزار،به زبان فارسینداشتنجا تسلطاین
جا بسنده نکـرده و  کند و باز به همینمانع آموزش و انتقال اطالعات عمل میمثابۀکه خود به

شـود زبـان مـی  فارسـی آمـوزان غیـر  زیـادي از دانـش  شمار عامل مشکالت عاطفی و روانی 
و اسـماعیلی )1381()، بـدري 1371نتایج تحقیقات مهرجو و هادیـان ( ).1378(جهانگیري

گفته است.نیز مؤید مطالب پیش)1388(
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هایی بـود کـه در   زبانگی واجد خصوصیات و شاخصهکه مشاهده شد، نیمگونههمان
زبـانگی شـق دیگـر زبـان محـدود      توان گفـت نـیم  لذا می،کد محدود نیز وجود داشتند

و نظـر  ،توانستند عالیق، احساسات، افکارزبانه نیز نمیاست. زیرا افراد نیم)1975(برنشتاین
شـدند.  دچار کدگردانی میهاآناز نفر یازده ارائه کنند و پذیريطرز صحیح و فهمخود را به

شکل خواسته یـا ناخواسـته عناصـري از زبـان مـادري را وارد      یعنی براي فهم بهتر مطالب به
) نیـز  2005(. نتـایج تحقیـق هـاینن   تر باشدد تا فهم موضوع یا مسئله برایشان راحتکردنمی

هاست.همشابه این یافت
و ،اسـتمرار تحقـق، ۀوسـیل درواقـع معنـاي وسـیع خـود،   نهاد آموزش و پرورش به

زیـرا  ،آموز فعال اسـت دانشدر آموزش و پرورش زنده و پویا،ماندن جامعه است.زنده
آموزان را اجتمـاعی  دانشکوشد هایش میفعالیتۀاین نهاد ذاتاً اجتماعی است و در هم

ایـن  «ثر و عضو فعال جامعـه بداننـد و معرفـی نماینـد.    ؤبار بیاورد تا خود را شهروند م
آموزان باید:دانش
از بودن با دیگران لذت ببرند.ـ
براي همکاري با دیگران آماده باشند.ـ
هاي دیگران برخوردار شوند و به دیگران کمک کنند.راحتی از کمکبتوانند بهـ
).25، 1ج:1373(فرگاس»زندگی خودگردان باشندةاداردرـ

اش کند هویت و زبان مـادري زبان را مجبور میزمانی که نظام آموزشی کودك غیرفارسی
درواقـع وجـود آن   .در مدرسه جا بگذارد تا بلکه بتواند عضوي از گروه مسلط شودپشت را 

زبـان  از چنـین فـرد را   مـادري هـم  از زبـان کودك را منع کرده است. آموزش به زبانی غیـر 
. اخـتالل در  کنـد مـی سـرد شـود، دل ترین عامل هویتی وي محسوب میکه مهم،اشمادري

ی بـر جریـان   ئمدهاي سوآ، پیاستدر برقراري ارتباط و تعامل انسانیمهمی عامل که ،زبان
آموز بـا  آموز و دانشبار خواهد آورد. زیرا روابط میان معلم و دانشهندگی بهدیادگیري و یاد

دهد.یدیگران را شکل م
کـه  ،در تقـاطع زبـان  ممکـن اسـت   زبانگی نیمتوان چنین استنباط کرد که می،درمجموع

اسـت،  پـذیري  یکی از متولیـان جامعـه  ، که و آموزش و پرورشاست، عامل و اساس ارتباط 
هـاي زبـانی را بـه نـابرابري و     برخاسته از اقلیتآموزاندانشها براي توازن نیروها و فرصت

بکشاند.یتوازننام
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نامهکتاب
پـژوهش  ۀنامـ ماه،»ثر بر تعاملؤمرشد زبانی و رشد ذهنی،«، )1388طیبه و سیدغفار موسوي (احتشامی،

.119ش ،یآموزش
، اول اسـتان لرسـتان  یـۀ آموزان پادانشیادگیريیاندر جریدوزبانگیرثأتیبررس،)1372(احمدپور، نادر

دانشگاه تربیت معلم.تهران: ،ارشدکارشناسیۀنامپایان
محمـد نبـوي و مهـران    ۀترجمـ ، یفرهنگـ ۀیـ نظریـادي بنیممفاه،)1388(اندرو و پیتر سجوئیکادگار،

آگه.:مهاجر، تهران
مرکز.:تهرانمهرداد میردامادي،ۀترجم،یشناسمتفکران بزرگ جامعه،)1379(راباستونز،

ـ کاهش مشکالت دانشبررسی نقش معلم در«،)1388(حسینعلیاسماعیلی، آذربایجـان  ۀآموزان دوزبان
ت آمـوزش و پـرورش اسـتان    شـوراي تحقیقـا  تبریز: ،»ابتدایی با تکیه بر زبان مادريةشرقی در دور

شرقی.آذربایجان
دفتـر  :تهـران حسـن پویـان،   ۀترجمـ ،معاصرفرهنگیسرمایۀنظریهبردرآمدي،)1387(فیلیپاسمیت،

هاي فرهنگی.پژوهش
آبانگاه.:، تهرانزبان و تفکر،)1380(محمدرضاباطنی،
ـ    ۀماهیکةارزیابی اثربخشی دور«،)1381(رحیمبدري، آذربایجـان  ۀآمـادگی تابسـتان در منـاطق دوزبان

شوراي تحقیقات آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی.تبریز: ،»شرقی
یـۀ ریتحرئـت یهگوتـه، تویتهران: انست،رپوریمنوچهر امۀترجم»؟ستیزبان چ«،)1388(ورگنیترابانت، 

و هنر.شهیاند
آگاه.:تهران،زبان بازتاب زمان،)1378(جهانگیري، نادر

». مـدهاي در پرلـز  آهـا و پـی  دوگانگی زبان خانه و آموزشگاه: نمود زمینه«،)1384(منصورعلیحمیدي،
.54ش،15س،)س(الزهرادانشگاهانسانیعلومۀنامفصل

.)1393اسفند6(اعتمادۀروزنام
ـ مقـاالت مجموعه،»مدهاي اجتماعی آموزش دوزبانهآپی«،)1390(رحیمزایرکعبه، یملـ شیهمـا نیاول

پژوهشـگاه مطالعـات آمـوزش و    : تهـران ،)کارهـا راهوانـدازها چشمها،چالش(آموزشویدوزبانگ
.پرورش

محمدرضـا  وپرویز شریفی درآمـدي ۀ ترجم،یزندگةرشد در گستریشناسنروا،)1392(جانسنتراك،
دانژه.:شاهی، تهران

دانشگاه تهران.: تهرانابراهیم رشیدپور،ۀترجم، ملیو رشدجمعیارتباط، )1348(ویلبرشرام،
ققنوس.:تهران، یفرهنگيهاهینظرومیمفاه،)1386(امیري، سیدرضاصالحی

روان.:تهران، آموزش و پرورشیشناسجامعه،)1376(علیبند،هعالق
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،خشایار بیگی و مهـرداد فیروزبخـت  ۀترجم،یتعامل اجتماعیشناسروان،)1373(. جوزف پیفرگاس،
.ابجد:تهران

،یگـونگ دوزبـان بـر دیتأکبازیتبرشهرییابتداآموزاندانشيگفتارزبانیبررس،)1393(سمیهقربانیان،
دانشگاه الزهرا.: تهران،ارشدکارشناسیۀنامنپایا
محمدحسـین  ۀترجمـ ،کودکـان بـه یاجتماعيهامهارتآموزش،)1385(میلبرنجیاف جی و کارتلج،

نشربه:تهراننژاد،نظري
.امیرکبیر:تهرانفریبا غضنفري و دیگران،ۀترجم،فرهنگوزبان،)1390(کلرکرامش،
.نشر ویرایشۀسسؤم:تهران،پرورشوآموزشاجتماعیشناسیروان،)1373(یوسفکریمی،
.نشرنی:تهران، 2، ج ایرانعمومیفرهنگشناسیآسیب،)1377(بهروزگرانپایه،
.نی:تهران،منوچهر صبوريۀترجم،یشناسجامعهيهایهنظر،)1378(آنتونیگیدنز،

و توسـلی عبـاس غـالم ۀترجم،کاربردىومحضشناسیجامعههاينظریه،)1377(جی کالوینالرسن،
.سمت:، تهرانفاضلضار
مطالعـات  ةپژوهشکد:تهران،محمود کریمیۀترجم،زبانۀدر فلسفیاديبنیممفاه،)1389(خوسهمدینا،

.فرهنگی و اجتماعی
یاسالميمجلس شورايهامرکز پژوهش

.دانژه:تهران،خانوادهدرونفضايوروزمرگیتحلیل: خانوادهشناسیجامعه،)1385(مرتضیمنادي،
.آواي نور:تهران، پرورشوآموزششناسیجامعه،)1392(مرتضیمنادي،
در(کـاربردي کیفـی پـژوهش روش،)1393(زاده شوشـتري طالبلیال عابدي و فاطمه ،مرتضیمنادي،

.شناسانجامعه:تهران، )رفتاريعلومواجتماعیعلوم
شـوراي  تبریـز:  ،»زبانـه پیشرفت تحصیلی دوزبانـه و یـک  ۀمقایس«،)1371هادیان (مجید علی و مهرجو،

.کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقیةتحقیقات ادار
.آرما:تهران،یشناسیتهو،)1392(موسینجفی،

سـازمان میـراث   :تهـران ،یاجتمـاع علـوم دگاهیـ دازیدوزبـانگ دریمبـاحث ،)1382(امیلیا،نرسیسیانس
.کشورفرهنگی

سـمینار مقـاالت مجموعـه ،»سـاالن شدن در کودکان و بزرگهاي دوزبانهتوانایی«،)1371(رضاپور،نیلی
.دوزبانگیابعادبررسی

ۀنامـ فصـل ،»ییابتـدا ةآمـوزان در دور تحلیلی بر ناسازگاري دانـش «،)1371(محمدسرخابی،دوزيیمنی
.32ش،تربیتوتعلیم
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