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چكيده:
گسترش زبان فارسي ،به عنوان یکي از پایه هاي اساسي فرهنگ

مدگ ن ایگران از اهگ اا اساسگي سيگاي س اسگي-

فرهنگي كشور به شدار مي آی  .از آسجایي كه زبان فارسي به عنوان زبان رسدي كشور محسوب مي شود به این سبب
عال ه بر داسش آموزاسي كه زبان مادري آسان فارسي یا یکي از گویش هاي آن است كساسي كه به زباسي غ گر از زبگان
فارسي مکلم مي كنن  ،س ز مي بایست مهارت خواس ن سوشتن فارسي را ب اموزس  .آموزش خواسگ ن سوشگتن زبگان
فارسي به این داسش آموزان مستلزي شناخت كافي از ر ش هاي آموزش زبان فارسي به عنوان زبان د ي است در ایگن
مقاله به بررسي عوامل مؤثر در آموزش زبان د ي ر یکردهاي سوین آموزش زبان فارسي چگالشهگاي پ شگر ي
آموزش زبان فارسي به غ ر فارسي زباسان با استفاده از محق قات اسجاي گرفته در این زم نه پرداخته ميشود.
واژگان كليدي  :آموزش زبان فارسي ،غ ر فارسي زباسان ،ر یکردهاي سوین آموزش ،چالشهاي آموزش زبان فارسي.
مقدمه:
اگرچه یادگ ري زبان فارسي مي مواس ب ن آموزش هم صورت گ رد ،اما این سکته را سبای از سيگر د ر داشگت كگه
آموزش ابزار مهدي است كه مي مواس به س استگذاران مسئول ن گسترش زبان فارسي در ع ن ت بخش ن به اه اا
برسامه هایشان یاري رساس  .به دیگر سخن ،اگر بخواه م اف راد غ ر فارسي زبان را چه در داخل چگه در خگارا از
كشور با مهارت هاي ارمباطي زبان فارسي آشنا سازیم منها سبای به یادگ ري طب عي كه در اثر مگرا دههگاي فگردي در
طول سفر ،ازد اا با یك فارسي زبان غ ره صورت گ رد ،بسن ه كن م ،بلکه الزي است به آموزش به عنوان یك راه
حل بالقوه جهت گسترش زبان فارسي در داخل خارا از كشور ب شتر موجه كن م .در حال حاضر در مورد اهد ت
مسئوالن آموزشي كشور امفاق سيگري
«آموزش زبان فارسي به غ ر فارسي زباسان» در ب ن د لتدردان اهل فرهن
در خور موجه مشاه ه مي شود ،این امفاق سير بر دالیل زیر استوار است:
 -1لز ي حفظ ،مقویت گسترش دامنه سفوذ فرهن ایراسي اسالمي كه زبان فارسي از شاخصهاي برجسته آن است.
 -2لز ي ایجاد زم نه مثبت جهت معامل فرهنگي با دیگر كشورها
 -3لز ي ایجاد زم نههاي گستردهمر جهت موسعه سفوذ كشور در عرصههاي صنعتي مجاري
 -4لز ي حفظ ح ت ملي در داخل كشور كه یکي از ابزارهاي اصلي آن ح ت زباسي است.
بنابر دالیل یادش ه كامالً ضر ري به سير مي رس كه براي گسترش زبان فارسي به امر آموزش ب شتر موجه كن م از
آن به عنوان مهدترین راه كار براي رس ن به اه اا ملي خود استفاده سدای م( .زس ي.)1385 ،
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عوامل مؤثر در يادگيري و آموزش زبان دوم
یادگ ري آموزش زبان د ي مب یل زبان آموزان به افراد د زباسه به چن

یژگي اساسي بستگي دارد.

 -1سن زبان آموزي
زبان آموزان را به د دسته مقس م مي كنن الف) كودكان سوجواسان ب) بزرگساالن .از این لحاظ اكثگر ر انشناسگان
زبان بر این عق ه اس كه هر چه سن زبان آموز كدتر باش فراگ ر زبان د ي آساستر صورت مي گ رد .یکي از شواه ي
كه هدواره در این زم نه مطرح ش ه است این است كه خردساالن در مقایسه با بزرگساالن كه به یك كشور یا شهري
غ ر از محل سکوست خود مهاجرت مي كنن زبان یا لهجه محل ج ی را بهتر یاد ميگ رس  .متخصصان ر انشناسگي
زبان س ز بهترین سن براي یادگ ري زبان د ي را ب ن چهار ما شش سالگي مخد ن ميزسن اغلب بر این مسأله مأك
دارس كه ملفظ آ اها اداي صح ح آهن

جدله هاي زبان د ي براي خردساالن آساستر است (زس ي.)1385 ،

 -2ويژگيهاي روانشناختي زبان آموز:
یژگيهاي ر ان شناختي زبان آموز هدچون یژگگيهگاي ذهنگي (اسگتع اد)

یژگگيهگاي عگاطفي (سگگرش ،اسگ گزه

شخص ت) س ز در یادگ ري آموزش زبان د ي سقش اساسي دارس  .در اینجا این سؤال مطرح ميشود كه آیا افگراد مختلگف
از این مواسایي به یك م زان برخوردارس د پاسخ متفا ت به این پرسش داده ش ه است .ا ل اینکه برخي زبان آموزان براي
یادگ ري زبان د ي از مواسایي خاصي برخوردار ميباشن

برخي دیگر از این مواسایي محر منگ یگا بگه اسگ ازه كگافي از آن

برخوردار س ستن بالعکس پاسخ د ي بر این مبناست كه مفا تهاي فردي سه بر اساس استع اد خاص زبگاسي بلکگه بگر اثگر
عوامل دیگر چون مح ط یادگ ري ،ر ش م ریس ،محتواي درسي ،سگرش اسگ زش زبان آموز عواملي به جگز اسگتع اد
پ ی مي آی  .به سير مي رس سير د ي صح حمر باش

مواسایي یادگ ري زبان ،چه زبان ا ل چه زبان د ي در اسسان ذامي

باش .
انگيزه
ب شتر ر ان شناسان معتق س كه سيریه اسگ زش اسساسي به عواملي مي پردازد كه به رفتگار مگا س گر مگي بخشگ

آن را

جهت مي ده (آمک ن سون هدکاران .) 27 :1368 ،اكنون ثابت ش ه است كه سگرش مستق داً با اسگ زه رابطه دارد
اسگ زه س ز با یادگ ري زبان د ي در ارمباط است ( ان .الس.)239 :1372 ،
 -3عوامل اجتماعي -فرهنگي:
مح ط زبان آموز این عوامل س ز در چگوسگي یادگ ري زبان د ي سقش اساسي دارس شباهتها مفا تهاي فرهنگگي
د جامعه زباسي یژگي هاي قومي مح ط زس گي زبان آموز از جدلگه عوامگل اجتدگاعي -فرهنگگي هسگتن كگه در
یادگ ري زبان د ي مؤثر مي باشن  .در اینجا بای متذكر شویم كه خوشبختاسه داسشآموزاسي كه در اقصي سقگاط كشگور
پهنا ر ما به زبان ها گویشهاي محلي خود صحبت مي كنن  ،در یادگ ري زبگان فارسگي بگا مشگکالت چنگ اسي در
زم نه هاي فرهنگي ر بر سدي شوس چرا كه با جود منوعات زباسي ،قومي جغراف ایي به دل ل هدبسگتگي مگاریخي
چن هزار ساله ،دین مشترك ،سياي اداري آموزش متدركز هدچنگ ن جگود رسگاسه هگاي فراگ گر ماسنگ رادیگو
ملویزیون در ب شتر مسائل فرهنگي ح ت سير عدلي قابل موجهي ب ن هدهي مردي ایران به چشم مي خورد.
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 -4زبان مادري زبانآموز
در مورد سقش زبان مادري زبان آموز در یادگ ري زبان د ي مسائل مختلفي مطرح است از جدله بازدارس گي ،م اخل
خطاهاي زباسي.
الف) بازدارس گي :گر هي معتق س زبان مادري عناصر قواع آن ماسعي اساسي بگر سگر راه یگادگ ري زبگان د ي
است .كساسي كه به آثار منفي بازدارس ه زبان مادري اشاره كرده اس معتق س سفوذ عد ق زبان مادري در ذهگن اسسگان
موجب مي شود كه یادیگري زبان د ي هرگز به ح مطلوب سرس (س لي پور.)54 :1358 ،
ب) م اخل :م اخل به معني مأث ر م ا ي خصوص ات زبان مادري یادگ رس ه در كاربرد زبان د ي ( یل گاي)44 :1990 ،
ماسن
هداهن

یژگي هداهنگي مصوتها كه در گویش مركي آذري جود دارد طبق آن مصوت هجاي د ي یا هجگاي ا ل
مي شود .این خصوص ات در هنگاي یادگ ري زبان فارسي از سوي سخنگویان گویش مركي آذري در زبگان

فارسي م اخل ميكن

آسان كلدامي ماسن «شلوار»« ،سواد» را «شالوار» «سا اد» ملفظ ميكنن .

ا) خطاهاي زباسي :هر گوسه اسحراا از هنجارهاي زبان د ي «خطا» مي سامن ( ان .الگس )89 :1372 ،ایگن هنجارهگا
مدکن است با مع ارهاي مختلفي ماسن س له ب ان (زبان گفتاري یا سوشتاري) سبك زباسي (رسگدي ،غ گر رسگدي،
د ستاسه)  ...سنج ه شوس  .در یادگ ري زبان د ي زبان آموزان به طور منيم دچار اسحرافامي از هنجارهاي زبان د ي
ميشوس ما چن ي پ ش هده این اسحرافات «خطا» فرض مي ش

ادعا این بود كه زبان آموزان منها آسچه را كه به آسان

آموزش داده مي شود ب اموزس چ زي كه م ریس سش ه است فرا سگ رس  .امگا اكنگون «خطاهگاي زبگاسي» مرحلگهاي
اجتناب ساپذیر ضر ري سياي من در فراین یادگ ري زبان ملقي مي شود .عال ه بر موارد ذكر ش ه كگه جگزع عوامگل
مؤثر در آموزش زبان د ي مي باشن به د صورت مي موان د زباسه ش یکي در شرایط طب عي در مح طي كه زبگان
د ي یا هر د زبان به عنوان س له ارمباطي به كار مي ر س كودك ب ن معلم ،كالس كتاب صرفاً با قرار گگرفتن
در (مح ط زبان د ي) مي مواس به مر ر زمان عناصر قواع زبان د ي را ساخودآگاه استخراا جذب كن  .د ي مگي
موان خارا از (مح ط زبان د ي) به س له برسامه آموزشي عناصر آن ماسن معلم ،مواد آموزشي ر ش مگ ریس
 ...به یادگ ري زبان د ي پرداخت در هر د صورت یاد گردفتن زبان مستلزي داشتن مجدوعهاي از مواسایيها است.
شرایط زبان آموز از لحاظ ماه ت مي موان به د دسته مقس م كرد (بل اا.)162-154 :1368 ،
 -1استع ادهاي فطري  -2مواسایيهاي اكتسا بي استع ادهاي فطري به آن دسته از مواسایيهگاي ذهنگي اسسگان اطگالق
مي شود كه به طور كلي امکان یادگ ري زبان را به ما مي ده اما مواسایيهاي اكتسابي زبان شگبکهاي از مواسگایيهگا
مهارت هایي است كه زیان آموز در طول زمان به كدك مواسایيهاي فطري كسب ميكن این مواسایيها بگ ین قگرار
هستن  -1مواسایيهاي آ ایي -2 1مواسایيهاي اژگاسي  -32مواسایيهاي دستوري -4 3مواسگایيهگاي سگبکي -5 4شگم
زباسي -6 5مفکر به زبان د ي -ست جه مسلط بر پنج مواسایي قبلي كسب مواسایي اس یش ن به زبان د ي اسگت (بل گایف،

.)160 :1368
مفکر اس یشه به زبا ن د ي ه ا ست جه سهایي یادگ ري آن زبان است .در این صورت است كه داسشآمگوزان غ گر
فارسي زبان مي مواسن سه منها در درسهاي فارسي امال ،بلکه در درسهایي مثل جدله سویسي اسشا كه به شگ ت
به اس یشه رزي خالق ت زباسي متکي هستن س ز موف ق حاصل كنن موان اس یش ن به زبگان فارسگي آسگان را در
كسب موفق ت در درسهاي دیگر كه مواد آموزش آسها به زبان فارسي مه ه ميشود یاري خواه كرد.
1

- Phonetic ability
-Lexical ability
3
- grammatical ability
4
- stylistic ability
5
-intuition
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بررسي رويكردهاي نوين آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
«رويكرد »1مجدوعهاي از فرض ات دربارهي ماه ت زبان یادگ ري آن است.
«روش »2عبار ت از سقشه اي است كه چگوسگي استخاب ارائه منيم مواد زباسي را مع ن ميكن .
«شيوه »3به فعال تهاي م ریس -یادگ ري معلم زبان آموز در كالس درس یا از طریق رساسههاي خود آموز اشگاره
دارد (ریچاردز.)1990 ،
در این قسدت برخي از مفاه م اساسي سازس ه ر یکردها ر شهاي آموزش ش وههاي م ریس آمگوزش زبگان
د ي را بررسي مي كن م البته مقصود ما این س ست كه اصول مباسي سيري هده ر شهاي آموزش زبان د ي را مگورد
بحث قرار ده م بلکه در سير داریم ضدن معرفي اجدالي این ر شها ش وهها منها به سکات اصول مهدگي اشگاره
كن م كه مي موان از آسها در یك برسامه م ن آموزش زبان فارسي به داسشآموزاسي كه داراي گویشهاي محلي هستن
سود جست.
الف -روشهاي رويكرد نوشتار بنياد
 . 1ر ش دستوري در این ر ش قواع دستوري (صرفي سحوي) زبان د ي با گر هي از كلدگات بگه زبگان آمگوزان
آموخته مي شود سپس آسان بر طبق قواع دستور زبان د ي با كلدات مربوط جدلههاي كتبي مي سازس

ميسویسگن .

البته ه ا از این مدرین ها كاربرد قواع دستوري است سه جدله سازي .در این ر ش به «كسب داسش دستور زبگان»
ب شتر از «كاربرد زبان» اهد ت داده مي شود م ریس شفاهي زیان آموزش ملفظ عناصر زباسي مگورد موجگه اقگ
سدي شود این ر ش را به آساسي مي موان به كار بست در ضدن به معلدي كه به زبان خارجي كامالً مسگلط بگوده ،بگه
صورت ر ان سل س آن را صحبت كنن س ازي س ست (مككي.)109 :1370 ،
 . 2ر ش مرجده در این ر ش با ارائه متون سوشتاري در كالس با استفاده از زبان ا ل به مرجده متگون پرداختگه مگي
شود در آغاز فقط از زبان د ي به زبان ا ل مرجده صورت مي گ رد سپس سعي مي شود شاگردان مرجده از زبان
مادري خود را به زبان د ي ب اموزس .
 .3ر ش مرجده دستور .این ر ش با چن ین قرن ق مت ق یدي مرین ر ش آموزش زبان به شدار مگير د در ایگن
ر ش ،گفت شنود سقش مهدي س ارد معلم هنگاي م ریس از «زبان مادري شاگردان» كدك مگي گ گرد آمگوزش
زبان د ي را از راه مرجده حفظ كردن قواع دستوري به اسجاي ميرساس داسگشآمگوزان یگادگ ري زبگان د ي را بگا
مرجده متون ساده به زبان مادري آغاز ميكنن اس ك اس ك به متون پ شرفته مي پردازسگ  .آسچگه در متگون منتخگب
مي خواسن به كدك معلم یا فرهن لغت قواع دستوري مي فهدن مرجده مي كنن ( یل اي.)91 :1990 ،
مهدترین ایرادي كه به این ر ش ارد كرده اس ع ي موجه آسان به زبان گفتاري سامواسي در ایجاد مهارت زبان شفاهي
در زبان آموزان است زبان شفاهي مهدترین س له ارمباطي اسسان است.
 .4ر ش خواس ن .این ر ش براي م ارس داسشگاه هایي طرح ریزي ش  ،كه منهگا ه فشگان دسگت ابي شگاگردان بگه
مهارت خواس ن زبان د ي بود در این ر ش متون به قسدت هاي كومگاهي مقسگ م مگي شگود قبگل از هگر قسگدت،
فهرستي از كل دات جود دارد كه بای در بافت متن یا از طریق مرجده مصویر م ریس شگود .پگس از اینکگه زبگان
1

- approach
- method
3
- technique
2
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آموز به سطح مع ني از معلومات اژگان رس متون مکد لي دیگري را كه به صورت داستانهاي كوماه یا رمانهگاي
ساده ش ه است در اخت ار ا ميگذارس .
ب) روشهاي رويكرد گفتار بنياد
ر شهاي ر یکرد گفتار بن اد با ر شهاي سوشتار بن اد مغایرت ماي دارس در ر شهاي مربوط به این ر یکرد به زبان
گفتار موجه خاصي مي شود از جدله مهدترین ر شهاي آن مجدوعه «ر شهاي مسگتق م »1اسگت.در آن اسگتفاده از
مرجده مجاز س ست قواع دستوري به طور غ ر مستق م آموزش داده مي شود از دیگر ر شهاي این ر یکرد مگي
موان به ر ش «مك ساختي» «ملق ني» «برسامهریزي ش ه» س ز اشاره كرد.
 .1ر ش هاي مستق م .فلسفه اصلي ر ش هاي مستق م مبتني است بر آموزش مستق م زبان د ي به كدك خود آن زبان
ب ن دخالت زبان مادري شاگرد؛ ب ین معني كه جدله ها ،كلدات معاسي زبان د ي مستق داً به هدان زبگان موضگ ح
داده مي شود ما جایي كه مدکن است از مرجده به زبان مادري پره ز ميگردد .در این ر شها یادگ ري بر اسگاس
مقل

مکرار از معلم استوار است .این مالش ها آراي آراي شاگرد را از مرحله فهد ن به مرحله عدگل مگيرسگاس

شاگرد از راه شم زباسي معني كلدات اصطالحات زبان خارجي را درك ميكن .
برخي از مهدترین ر شهاي مستق م عبارمن از ر ش فعال ،2ر ش اصالحي( 3شفاهي» ر ش طب عي .
4

ر ش فعال در فراسسه سفوذ اصول ر ش هاي مستق م به پ ایش ر شي با عنوان ر ش فعال منجر ش  .در ایگن ر ش
به پر رش شم زباسي زبان آموز مک ه زیادي مي ش كاربرد مصا یر دیواري (لوحهها) ر اا داشت در ر ش فعگال
مهارتهاي زباسي س ز به ش ت م ریس مي شوس  :مکالده ،سوشتن ،خواس ن درك مطلب (مك كي.)27 :1370 ،
ر ش اصالحي (شفاهي) در آمریکا به علت ازدیاد مفاضاي مردي براي یادگ ري صورت گفتاري زبانهگاي دیگگر ،از
اصول مکن كهاي ر شهاي مستق م براي اب اعي مشهور به «ر ش اصالحي» استفاده شگ  .ایگن ر ش كگه «ر ش
مبتني بر اصول آ ا شناسي» س ز مشهور است سخست به مرم ب قوه شنوایي بع به مرم ب بگه ملفگظ آ ا (صگامت
مصوتها) ،كلدهها ،عبارات جدلههاي زبان د ي مي پردازد .ر ش اصالحي در عدل موفق ت چن اسي س افت چرا كه
این ر ش به كاربرد درست عدلي زبان گفتاري كه در ر ش مرجده دستور از آن غفلت شگ ه بگود بگه صگورت
افراطي موجه سشان مي داد این امر براي معلدان داسشآموزان بس ار دشوار ميسدود (هدان.)29 ،

ر ش طب عي .كرشن مرل 5در سال  1982با معرفي این ر ش فرض هاي را ب ین شرح عنوان كردس :

زبان د ي به هدان طریقي فرا گرفته مي شود كه زبان ا ل آموخته مي شود .زبان آموز درست مثل كودكي كه در حال
یادگ ري زبان مادري خود است ا با صح ت كردن به طور ساخودآگاه بر اژگان قواع دستوري زبان د ي مسگلط
مي شود در ح ن یادگ ري با استفاده از «ماس تور زباسي» اشکاالت خود را اصالح مي كن (مك كي.)34 :1370 ،
در ر ش طب عي ،عرضه مهارت هاي زباسي به مرم ب عبارمن از گوش دادن ،صگحبت كگردن ،خواسگ ن ،سوشگتن در
خالل آن معرفي غ ر مستق م قواع

دستور زبان.

 .2ر ش مك ساختي كه یکي از یژگي هاي ر ش مستق م ماسن ر ش سدعي بصري ،مأك

بر «به كارگ ري گفت

گو جهت ارائه عناصر زباسي» مي باش  .ر شهاي مك ساختي در آن دسته از كتابهاي آموزش زبان به كار
رفتهاس كه زبان را جدله به جدله م ریس ميكنن (ژیرار.)37 :1365 ،
1

- direct methods
-active method
3
- reform method
4
- natural method
5
- kranesh, s.t.terrel
2
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 .3ر ش ملق ني . 1این ر ش ر ش بر این فرض استوار است كه بای

از امکاسگات شگناختي عگاطفي اسسگان بگراي

مسلط بر زبان د ي استفاده كرد این ر ش متکي بر اهد ت س ر ي شناخت س ده آگاهاسگه اسساسهاسگت (بگرا ن:1363 ،
 )308ي معتق است كه از راه مفریح

بازي مثل كاربرد موس قي ،به یژه موس قي كالس ك یا به كگارگ ري شگ وه

سدایشي مي موان به صورت غ ر مستق م موجب افزایش یادگ ري اژگان قواع زبان د ي ش عال ه بر ر شهگاي
یاد ش ه در متون زبان آموزي آموزش زبان د ي ر شهاي دیگري س ز جود دارد كه یا از مشخصگات كامگل یگك
ر ش آموزشي برخوردار س ستن یا دامنه كاربرد استفاده از آسها بس ار مح د است .مع ادي از این ر شها عبارمن

از ر ش موقع ت بن اد ،2ر ش مکالده ،3ر ش ف لم ،4ر ش آزمایشگاه زبان ،5ر ش پایه ،6ر ش ساده سگازي ،7ر ش
اح ي.8

چالشهاي آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
در یك معني ،آموزش زبان د ي ،به مب یل ش ن فرد به درجه اي از د زباسگي مي رس كه در دراز م ت پ ام هایي از
آن استيار مي ر د .كوك ( )1991اه اا محلي آموزش زبان د ي را چن ن ب ان مي كن  -1از مردي استيار مي ر د كه
زبان ا ل خود را فراموش كنن به سخنگویان زباسي كه ب شتر جامعه با آن صحبت مي كنن مبگ یل شگوس آمگوزش
عبري به مهاجران یهودي به اسرائ ل (فلسط ن اشغالي) چن ن ه في را دسبال ميكن .

آموزش زبان با این ه ا را آموزش هدگوسساز 9مي سامن  -2افراد به زبان اكثریت معامل كنن ب ن اینکه زبگان ا ل
خود را از دس ت ب هن یا اینکه آن را بي ارزش ب اسن  .آموزش زبان با این ه ا ،آموزش استقالي زبان 10سام گ ه مگي
شود .اگر مورد ا ل را كاهشي بخواس م این مورد اخ ر را بای افزایشي بنام م آمگوزش پگر رش بگه جگود آ رسگ ه
چن ن حالتي است .در بس اري از كشورها محص الت فقط از طریق زبان رسدي م سر است چن زباسگي مشکالمي را
براي افراد د زباسه به یژه افرادي كه اعضاي اقل تهاي زباسي هسگتن به بگار مگيآ رد .اعضگاي گگر ه اكثریگت كگه
زباسشان به عنوان زبان رسدي پذیرفته ش ه است از طریق مسلط بر زبان مادري خود مداي س ازهاي ارمبگاطي ر زمگره
خود را رف ميكنن  .بر خالا آسها ،اعضاي اقل ت هاي زباسي مجبورس بر یك زبان دیگر یعني زبگان رسگدي جامعگه
مسلط داشته باشن به عق ه مراد گ ل ( ) 1376شای بزرگترین مشکلي كه در این زم نه با آن ر بر هستن  ،محص ل
است .كودكان اقل ت هاي زباسي مجبورس خواس ن سوشتن را به یك زبان كامالً متفگا ت از زبگان مگادري خگود یگاد
بگ رس براي حل این مشکل مدکن است در بعضي از كشورها در سالهاي ا ل ه محص ل ،كودكان خواس ن سوشتن را
به زبان محلي مادري خود یاد بگ رس  .حتي به س له این زبان ،آموزش هاي دیگر را بب نن در سالهاي بعگ بگه
م ریج زبان رسدي كش ور ارد برسامه درسي شود .این ر یکرد در بس اري از سقاط یلز (منطقهاي در جزیره بریتاس ا با
ح د یك م ل ون سفر جدع ت) س ز در ر ماسي بس اري دیگر از سقاط جهان پذیرفته ش ه است ه ا این است
كه كودك مواسایي خواس ن سوشتن را هم به زبان محلي هم به زبان رسدي كشور به دست آ رد .از سگوي دیگگر
این ش وه با اینکه در حکم شناسایي هویت شخص ت فرهنگي اجتداعي كودك س گز هسگت ،دسترسگي بگه زبگان
1

-G. loznov
- situation
3
- conversational method
4
- film method
5
- laboratory method
6
- basic method
7
- simplification method
8
- unit method
9
- Assimilationist language teaching
10
- transitional language teaching
2
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رسدي را از ا دریغ سديكن ( .مرادگ ل .)188 :1376 ،س است هاي آموزشي در هده كشورها در هده سقگاط جهگان
ب ین منوال س ست مدکن است س است آ موزش بعضي كشورها مرغ ب اعضاي جامعه به ع ي استفاده از زبگانهگاي
غ ر رسدي باش در این حالت كودك بای در هدان آغاز ر د به م رسه خواسگ ن سوشگتن را بگه زبگان رسگدي را
شر ع كن ( .هدان  )189اصوالً زبان مادري زباسي است كه فرد با آن هویت ميیاب

ر ابط شخصي خود را بر پایگه

آن ایفا مي كن ا ل ن مفاه م با این زبان در ذهن ا شکل گرفته است فرد براي مفکر مخ ل از این بهره مگيگ گرد
استفاده از زبان مادري كودك در آغاز ر د به م رسه به علت پ وستگي در استفاده از سدادهاي زبان شناختي آموخته
ش ه ا ل ه سبب ارمقاي قوه مفکر ا ميشو د .این در حالي است كه كنار گذاشتن این سدادها به كارگ ري سدادهگاي
ساآشنا به احتدال زیاد باعث قفه در رش فکري ا خواه ش  .از سوي دیگر هنگامي كه آموزش بگه زبگاسي غ گر از
زبان مادري داسشآموز صورت مي گ رد زبان م رسه با زبان پ رامون كودك متفا ت است یگادگ ري م رسگهاي در
مح ط خارا از آن به گوسه اي شایسته مکرار مقویت سدي شگود ایگن ر ش عگال ه بگر پ امگ هي منفگي آموزشگي
فرهنگي ،پ ام هاي ر اسي اجتداعي س ز بر س است رسد ت یك زبان در جامعه چن زباسه مترمب است .كشور ما از
جدله كشورهایي است كه هم به لحاظ فردي هم به لحاظ اجتداعي د زباسه است؛ یعني هم افراد زیادي هستن كه
از د زبان در ارمباط استفاده مي كنن هم خود جامعه ما از اجتداعامي با زبانهاي متفا ت مشک ل شگ ه اسگت .بگا
جود این در كشور ما برسامه هاي آموزشي به طور كلي سياي آموزشي یك دستي در مورد مدامي داسشآموزان اجرا
مي شود .صرا سير از اینکه م زان آشنایي آسها با زبان فارسي به عنوان زبان رسدي چق ر است .در حالي كه مهدترین
چالش كودك فارسي زباسي كه در مناطق فارسي زبان شر ع به محص ل ميكنگ خواسگ ن سوشگتن اسگت .كودكگان
غ رفارسي زبان در سایر سقاط كشور ابت ا الزي است ،خود زبا ن فارسي را یاد بگ رس  .آسها الزي است كه ابت ا مطگالبي
را كه به زبان فارسي گفته مي شود ،بفهدن سپس ارد مقوله خواس ن سوشتن شوس  ،پژ هشهاي متع دي در سقاط
مختلف كشور ،د زباسگي را یکي از متغ رهاي منفي در پ شرفت محص لي داسشآموزان شناختهاس  .محق ق س مه ي
عراقي س اكبر حامدي ( )1391با عنوان بررسي مشکالت سواد آموزي داسش آموزان د زباسه مقط ابت ایي به این
ست جه رس س كه مشکل اصلي داسش آموزان ع ي درك معنا ایجاد ارمباط آسها با معلگم كگه ساشگي از عگ ي آشگنایي
داسش آموزان با هسته معناي زبان فارسي ع ي مسلط بر آن ميباشگ پگژ هش محدگود ال اسگي ام گر كریدگيپگور
( )1391پ رامون بررسي مشکالت زباسي داسشآموزان د زباسه كردي -فارسي زبان ایالمي به این ست جه رسگ س كگه
داسشآموزان در به كارگ ري زبان فارسي با مشکالت ع ی هاي ر بر هستن .
دادستاسي مج آبادي ( )1375در مورد مواسایي هاي كودكان غ ر فارسي زبان در زبان فارسي در آغاز ر د بگه سيگاي
آموزشي ،سشان مي ده كه سطح زبان ب اسي دریافتي د زباسهها سسبت به یك زباسهها به صورت معناداري در سطح
پای ن مري است یك پژ هش دیگر س ز موسط یامي ( )1382كه به منيور بررسي مفا ت م زان درك مطلگب خواسگ ن
فارسي در م ان فارغ التحص الن پایه ا ل ابت ایي در یکي از مناطق آذربایجان با م زان درك مطلب خواس ن فارسي در
گر ه مشابه در مهران اسجاي ش ه است ،سشان مي ده كه م زان درك مطلب خواس ن فارسي در گر ه اختالا فاحشي
دارد سدره هاي گر ه ا ل سسبت به گر ه د ي به صورت معناداري كدتر است پژ هش فاطده دشتي ( )1390مقایسه
م زان اختالفات خواس ن سوشتن در كودكان د زباسه مك زباسه پایه د ي ابت ایي در شهر آبادان اسجگاي داده ،ستگایج
سشان داد كه داسشآموزان د زباسه در خرده مق اس هاي خواس ن سوشتن عدلکرد ضع فمري را از خود سشان دادس
ح ر علي ابن عل ان ( )1391در خصوص بررسي مقایسه سواد خواسگ ن در داسگشآمگوزان د زباسگه (م دگهاي)
مك زباسه پایه چهاري ابت ایي استان اصفهان شهرستان م ده حومه بر اساس مطالعات (پرلز  )2006اسجگاي دادسگ  .بگه
طور كلي یافته هاي پژ هش اهد ت موجه ب شتري به آموزشهاي پ ش دبستاسي استفاده از معلدگان بگومي در درس
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خواس ن زبان فارسي را موص ه ميكن

یکي از موفق ت داسشآموزان مك زباسه را در یکسان بودن زبگان مگادري

زبان آموزشي م اس بنابراین موص ه مي شود در مناطق د زباسه ح اقل ما پایه سگوي ابتگ ایي بایگ بگه زبگان مگادري
داسش آموزان اهد ت داده شود .پژ هش سع موسوي پور فرزاسه غریبي ( )1391به بررسي فنا ريهگاي آموزشگي
در مداي فرآین آموزش یادگ ري كودكان د زباسه پرداختن

از سودمن يهاي آن جهت اسعطگااپگذیري در ارائگه

آموزش به این كودكان از هده مهدتر در مسری  ،معد ق مسه ل یادگ ري بهره گ رس .
پيشنهادها
براي گسترش آموزش زبان فارسي بای راهکارهاي عدلي اس یش كه به سير ميرس مهممرین اساسگيمگرین ایگن
راهکارها م ین برسامه درسي آموزش زبان فارسي مي باشگ  .بگا جگود هدگه ي مگالشهگاي خالصگاسه اسگتادان
پژ هشگران ح وزه زبان ادب فارسي هدچن ن بر اساس طرح مصوب برسامه درسي ج ی كه به منيور مسه ل در
آموزش زبان ادب ات در قالب د كتاب ج ا از هم م ریس مي شوس  .طراحي برسامه ي درسي مجزا بگراي آمگوزش
زبان فارسي داراي فوای ي است از جدله سبب حصول اطد نان از ك ف ت آموزشي ميشود به ایگن دل گل كگه برسامگه
م ن به منزله ي سقشه راه است كه فعال ت م ریس – یادگ ري را سامان ميبخش هدچن ن سبب اطد نان از مطابقت
یکساسي آموزش در مواقعي مي شود كه یك د ره آموزشي موسط ب ش از یك استاد م ریس ميشود .م ین برسامگهي
درسي م ن از كلي سگري امکاع به ذهن ات ابتکارات سل قههاي فردي جلوگ ري ميكن  .اگر برسامه درسگي را
طراحي كلي براي فراهم كردن فرصت هاي یادگ ري ب اس م ،كامالً ر شن است كه با موجه به مح دیتهگاي زمگاسي
فرصت هاي مح دي در اخت ار زبان آموزان قرار خواه داشت به این خاطر برسامه درسگي مگي بایسگت بگر اسگاس
س ازهاي آموزشي زبان آموزان مني م شود .موجه به س ازهاي اصلي فارسي آموزان موجب افزایش عالقدن ي سگرش
مثبت سسبت به یادیگري زبان فراسي خواه ش  .چناسچه فراین س ازسنجي اسجاي سشود ،اه اا ،محتوا شگ وههگاي
م ریس بر اساس ذهن ات افراد به اصطالح «كارشناس محور» مشخص مي شود كه ستایج مطلوب حاصل سدي شود
هدچن ن براي جلوگ ري از چالش هاي آموزش زبان فارسي به سير مي رس كه بای از مجارب راهکارهاي مختلف
جهاسي در مورد اعطاي سقش به زبان هاي محلي استفاده كرد سياي آموزشي بای در جهگت برقگراري یگك س سگتم
منعطف غ ر متدركز گاي بردارد.
نتيجه:
لحاظ سکردن مفا تهاي زباسي مناطق مختلف اجراي برسامههاي آموزشي یکسان در هده منگاطق بگه فگراهمسگازي
فرصت هاي آموزشي یکسان منجر سدي شود .از این ر براي پ شبرد اه اا آموزشي هدچن ن رس ن بگه ضگع ت
مطلوب مر علدي ،آموزشي فرهنگي در مناط ق غ ر فارسي زبان بررسي مجارب راهکارهگاي مختلگف جهگاسي در
مورد اعطاي سقش به زبان هاي محلي ضر ري به سير مي رس  .سياي آموزشي ما بای در جهت برقراري یگك س سگتم
منعطف حتي غ رمتدركز در آین ه گاي بردارد .چن ن ر یکردي سسبت به زبان هاي غ ررسدي (یعني شر ع آمگوزش
رسدي به زبان ا ل داسش آموزان ر د م ریجي زبان رسدي م رسه به برسامه درسي آسها) فرصتهاي محلي ملي
به هدراه دارد كه چن مورد آن را ميموان ب ین صورت برشدرد -1 :شر ع آموزش با زبان مادري كودك به منزله به
ي است  -2به كارگ ري فنا ريهاي آموزشي در مداي فرآین آموزش یادگ ري
رسد ت شناختن هویت فرهن
كودكان د زباسه موجب مسری  ،معد ق مسه ل یادگ ري آسها ميشود  -3اگر زبان مادري داسشآموز در كنگار زبگان
رسدي آموزش داده شود مي مواس در هر د جنبه به پ ام هاي مثبت مر رس
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د زبان در كنار آن مسه ل آموزش زبانهاي دیگر فراهم ميگردد  -4در سياي آموزشي كشور ما به طگور كامگل از
ر یکرد موسوي «به غوطه ري با ه ا هدگونسازي» استفاده مي شود كه زبانآموزان د زباسه ساچگار بگه اسگتفاده از
برسامه هاي هستن كه اساساً براي آموزش داسشآموزان مكزباسه مگ ین شگ ه اسگت اسگتفاده از ایگن ر ش سگه منهگا
پ شرفت چشدگ ري را در زبان فارسي به هدراه س ارد بلکه مي مواس به مضگع ف زبگان مگادري س گز منجگر شگود -5
آشنایي اهالي زبان هاي غ ررسدي با سوشتن خواس ن به زبان مادري موجب بر ز ظهور استع ادها خالق تهاي
ادبي هنري خواه ش كه به سوبه خود باعث ارمقاع فرهنگي در م ان قوم تهاي مختلف كشور ميشود.
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