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Abstract 

Introduction 

The world of the 21st century is the world of production and advancement of science and 

knowledge, population growth, globalization, and so on. Globalization sees the 

world as a single place where local communities, especially individuals, are forced 

to accept their existence as part of a larger whole. One of the most important and 

serious issues related to the process of globalization is the issue of survival or 

continuity of identities. Experts believe that the process of globalization leads to the 

establishment and domination of a culture over the universe and indigenous cultures 

are forgotten; But the realized reality we are witnessing shows that the process of 

globalization does not mean the forgetting of indigenous, ethnic, linguistic and 

regional cultures; And even globalization has strengthened the emergence of 

frameworks of non-national collective identities, the most important of which are 

ethnic and linguistic identities.  

Education, learning and upbringing in any cultured society are closely related and 

reciprocal. There are different approaches to culture, each approach offering specific 

patterns of education. Educational systems are based on a set of interactions between 

parents, teachers, students and community members. These interactions are 

influenced by many factors, including social and cultural factors such as language 

and linguistic values. Language is one of the most important variables that affects 

the learning process. The language through which we teach students plays a vital role 

in their cognitive, emotional, and moral development as students communicate, 

perform assignments, are evaluated, present, and read through language. 

 Language is part of one's identity and culture, and the local language should reinforce 

both through school. Local languages improve teaching and learning and have 

significant benefits for the community. Using the local language in the education 

system builds self-respect and pride in the local culture. By strengthening the 
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importance of local languages, interest in local knowledge and culture is 

strengthened. Today, many people around the world speak more than one language, 

which is due to the various cultural and social issues and needs of today's society. 

Most nations of the world are multilingual. In fact, it is difficult to find a nation that 

is monolingual. In bilingual areas, the curriculum presented to students in the form 

of learning assignments is meaningful to the teacher, while in some cases it is not 

comprehensible to bilingual students, causing the flow of feedback to become one-

way and the learning-learning process to be effective. Lose yourself. Students who 

do not speak their native language face many oppositions, ideologies, and 

stereotypes. They are confronted with changing realities in their communities that 

are only partial, as well as pervasive messages on television, news, and online media. 

These students are in a constant state of transition. They are constantly on the move, 

constantly interacting with different (sometimes competing) cultures and languages. 

Therefore, the main question in this research is: 

What do bilingual students expect from the official school curriculum? 

Sub-questions: 

 What are the goals of bilingual students expecting to learn from the formal school 

curriculum? 

 What content do bilingual students expect to learn from the formal school 

curriculum? 

 What methods do bilingual students expect to receive from the formal school 

curriculum? 

 What kind of assessment do bilingual students expect from the formal school 

curriculum? 

Methods 

The present research has been done in the paradigm of interpretiveness in a qualitative 

way and with a phenomenological method. The study population included all 

bilingual students of Saravan city who were studying in the 2019-2020 academic 

year. Purpose-based sampling was used to select the studied samples. The sample 

size in this study was determined using the data saturation criterion, which means 

that the selection of samples continued until the researcher did not receive new data 

and the data was saturated. Finally, 18 bilingual students participated in this study. 

Findings 

1. Objectives 

• Applying education in the mother tongue in the early years of elementary school 

• Simultaneous use of mother tongue and formal education in school 

• Teaching an official language before entering school 

• Teaching other languages (Arabic and English) in the curriculum 

2. Content 

• Design of ethnic-linguistic content in official content 

• Combining formal and ethnic content in the curriculum 

• Inclusion of customs and ethnic-linguistic culture in the official content 
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• Emphasis on the overlap of ethnic-linguistic and official content; 

• Existence of valuable ethnic-linguistic content  

• Development of official regional content 

• Interaction between formal and ethnic-linguistic content in the curriculum 

3. Teaching methods and strategies 

• Teacher using different methods 

• Applying a participatory and collaborative approach 

• Simultaneous use of official and mother tongue 

• Use of mother tongue in the early years of school 

• Refer students to mother tongue stories 

• Refer students to personal experiences 

• Fair treatment and avoidance of teacher discrimination against bilingual students 

• Avoid making fun of bilingual students by the teacher 

• Respect for bilingual students 

4. Evaluation 

• Evaluate circuit performance 

• Paying attention to the inability of exams and scoring in measuring students' learning 

• Accuracy of quantitative tests 

• Use of oral evaluation 

• Incomplete and inaccurate descriptive evaluation 

• Use portfolio in learning 

• Pay attention to daily and monthly evaluation 

Discussion 

Based on the theoretical and empirical foundations of this research, ignoring linguistic 

diversity in the curriculum of multilingual countries is seen as something far from 

reality and full of problems. This requires study and analysis and appropriate action 

for convergence and coherence, and one should not distance oneself from social 

realities by masking this diversity. In other words, linguistic diversity requires a kind 

of policy-making and planning that recognizes this kind of diversity and pluralism 

in various fields and provides the necessary context for attention. Obviously, this 

bedrock needs to provide the necessary cultural and educational contexts through the 

educational system.  In this regard, the basic mission of the education system is to 

design a curriculum responsive to multilingual characteristics; Because if minority 

languages are neglected, it can lead to many social problems and challenges. 

Therefore, curriculum planners should consider the expectations of bilingual 

students in the curriculum when designing the curriculum so that the curriculum is 

meaningful to them. 

  

Keywords: Formal education, bilingual (Baluchi-Persian), minority students, primary 

schools. 
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 چکیده

آموزان دوزبانه از برنامه درسی رسمی صورت گرفته  بازنمایی انتظارات دانش باهدف: پژوهش حاضر هدف

 را از این موضوع نشان دهد. هاآنتا روایت  است

ی ورآجمعجهت  افتهیسازمان: به همین منظور از رویکرد کیفی و طرح پدیدارشناسی و مصاحبه نیمه روش

هدفمند از میان دانش آموزان دوزبانه استان سیستان و  صورتبهی ریگنمونهاست.  شدهاستفاده هاداده

نفر است.  18 آمدهدستبهی هادادهپس از اشباع  هاآن؛ که تعداد شدهانجامبلوچستان شهرستان سراوان 

حتوای با اجازه دانش آموزان ضبط و بر روی کاغذ پیاده شده و با استفاده از روش تحلیل م هامصاحبه

 قرار گرفت. لیوتحلهیتجزمضمونی مورد 

انتظار آموزش زبان مادری در برنامه درسی رسمی نشان داد که دانش آموزان دوزبانه از  هاافته: یهاافتهی

 رسمی و مادری زبان با آموزش زمانهم یریکارگبهی بعدی؛ هاسالی اولیه ابتدایی و زبان رسمی در هاسال

 محتوا در زبانی – قومی مطالب طرحبرنامه درسی؛  )عربی و انگلیسی( در هازبان سایر یاددهی؛ مدرسه در

؛ ایمنطقه رسمی محتوای تدوین؛ رسمی محتوا در زبانی -قومی فرهنگ و ورسومآداب رسمی؛ گنجاندن

 دورازبه و عادالنه برخورد؛ مادری و رسمی زبان زمانهم کارگیریبه؛ مختلف هایروش از معلم گیریبهره

و  ادگیریی در کارپوشه از استفاده شفاهی؛ ارزشیابی از استفاده ؛دوزبانه آموزان دانش به نسبت معلم تبعیض

 دارند. ماهانه را و روزانه ارزشیابی به توجه

 

 ، برنامه درسی، مدارس ابتدایی.دوزبانهآموزش رسمی، دانش آموزان واژهای کلیدی: 
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 مسالهمقدمه و بیان 

. است...  و شدنجهانی جمعیت، ازدیاد دانش، و علم پیشرفت و تولید جهان یکم، و بیست قرن جهان

 افراد ویژهبه محلی، جوامع آن در که کندمی قلمداد واحد مکان یک مثابهبه را جهان شدنجهانی

 فرایند(.  Nasiri, 2009) بپذیرند تربزرگ مجموعه یک از جزئی عنوانبه را خود موجودیت مجبورند

 تمامی کهطوریبه است ساخته روروبه چالش با را هاملت -کشور و مرزها اهمیت شدنجهانی

 & Babivardi) اندبرآمده ملت -دولت قالب در خویش تمامیت حفظ درصدد ملی هایدولت

Karimian, 2014 .)تداوم یا بقاء مسئله شدن،جهانی فرآیند به مربوط جدی و مهم مباحث از یکی 

 بر فرهنگ یک حاکمیت و استقرار شدن بهجهانی فرآیند که باورند این بر متخصصان. است هاهویت

 افتهیتحقق واقعیت اما شود؛می سپرده فراموشی به بومی هایفرهنگ و شودمی منجر گیتی گستره

 قومی، بومی، هایفرهنگ فراموشی معنای به شدنجهانی روند که دهدمی نشان هستیم آن شاهد که

 غیر جمعی هایهویت هایچارچوب ظهور تقویت موجب شدنجهانی حتی و نیست؛ ایمنطقه و زبانی

 اساس نگرش بر (.Nesaj, 2009) هستند زبانی و قومی هایهویت هاآن ترینمهم که گردیده ملی

یکدیگر  با فقط هاآن نیستند، برتر یا ترپست یکدیگر به نسبت ذاتا   هاانسان 1فرهنگی گرایینسبی

 از (Hamidizadeh, Fathivajargah, Arefi, & Mehran, 2019 به نقل از Banks, 2008) اندمتفاوت

 فرهنگی و قومی گروه در عضویت و دانندتعریفی می خود برای مبنایی را گروهی هویت افراد، سویک

 در موجود گوناگون هایفرهنگ دیگر سوی از و کندمی ایجاد هاآن در متقابل وابستگی و تعلق حس

 تعامل صحیح درگرو افراد ملی هویت و هستند جامعه آن فرهنگ ملی سازنده اجزای درواقع جامعه یک

 (.Grant & portera, 2011) باشدمی جامعه گوناگون آن هایفرهنگ مطلوب و

 ,Sadeghi) دارند متقابل و تنگاتنگ ارتباطی بافرهنگ، ایجامعه هر در پرورش و یادگیری آموزش،

 و آموزش از خاصی الگوهای رویکرد، هر که دارد وجود فرهنگ درباره مختلفی رویکردهای (.2013

. کرد بندیطبقه کلی نگاه دو در توانمی را هادیدگاه این تمامی طورکلیبه. کندمی عرضه را تربیت

 وحدت و اشتراکات بر اول نگاه. است فرهنگ مسئله به نوین نگاه دوم، نگاه و کالسیک نگاه اول، نگاه

 راست. ب جامعه اعضا تمامی برای همسانی و غالب فرهنگی الگوی ارائه درصدد و دارد تمرکز فرهنگی

 زا یکنواخت و سازهمسان الگوی یک ترویج و توسعه نیز آموزشی نظام وظیفه رویکرد این اساس

 توجه با فرهنگ به دوم نگاه. (Crow, 2005) است جامعه یک هایگروه و افراد تمامی بین در فرهنگ

                                                      
1. Cultural relativism 
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 اگرچه که است باور این کنندهبیان الگو این هایآموزه. شودمی تفسیر و تعریف هاتفاوت و گوناگونی به

 کنار در اما هستند، خاصی فرهنگی اشتراکات دارای هستند جامعه یک به متعلق که هاییگروه و افراد

 تاریخی و جغرافیایی نژادی، مذهبی، قومی، ازنظر نیز هاییتفاوت و هاگوناگونی از اشتراکات این

 احترام و توجه آموزشی نظام وظیفه رویکرد این اساس بر. (Valimaa & Ylijoki, 2008) برخوردارند

 تاس مشترک و رسمی بافرهنگ دوشادوش هاآن تمامی ترویج و توسعه به کمک و هافرهنگ تمامیبه

(Manning, 2005). دانش  معلمان، والدین، بین تعامالت از ایمجموعه اساس بر آموزشی هاینظام

 یازجمله که دارند قرار زیادی عوامل تحت تأثیر تعامالت این اند،گرفتهشکل جامعه اعضای و آموزان

 & Abidogun).) کرد اشاره زبانی هایارزش و زبان مانند فرهنگی و اجتماعی عوامل به توانمی هاآن

Adebule, 2013 ه گذارد. زبانی کترین متغیرهای است که بر فرایند آموزش تأثیر میزبان یکی از مهم

دهیم، نقش حیاتی در رشد شناختی، عاطفی و اخالقی آنان از طریق آن به دانش آموزان آموزش می

دهند، جام میکنند، تکالیف را انکند، زیرا دانش آموزان از طریق زبان ارتباط برقرار میبازی می

 ,Hamidizadeh, Fathivajargah) خواننددهند و مطالب را میشوند، مطالب را ارائه میارزشیابی می

Arefi & Mehran, 2019.) 

 تقویت مدرسه طریق از را هاآن هردوی باید محلی زبان و است فرد فرهنگ و هویت از بخشی زبان

 " کندمی اظهار او که جای بوروندی مطالعه پایه بر( Rwantabagu, 2011) استدالل با این. کند

 امتیاز و حق این نباید جوان نسل اعضای و است امتیاز و حق یک شخصی فرهنگ و زبان مالکیت

 دارد مطابقت است شدهبینیپیش بشر حقوق اعالمیه 27 ماده در که طورهمان کنند، انکار را محلی

(United Nations, 1948.) عمومی استانداردی عنوانبه 1948در سال  بشر حقوق جهانی اعالمیه 

 تتربی و تعلیم و آموزش کمک با تا دارد سعی اعالمیه این. است شدهاعالم کشورها و مردم تمام برای

 رمؤث و جهانی رعایت و شناخت بتواند تا دهد ترویج را المللیبین و ملی هاآزادی و حقوق به احترام

 یهرکس برای اساسی حقوق از فهرستی بشر حقوق جهانی کند. اعالمیه تضمین مردم بین در را هاآن

 ت،مالکی اجتماعی، یا ملی اصالت عقاید، دیگر یا سیاست مذهب، زبان، جنس، رنگ، نژاد، هر و جهان در

. اردد تحصیل حق هرکسی بشر حقوق جهانی اعالمیه طبق. کندمی تعیین دیگر وضعیت یا و تولد

 تقویت و انسان شخصیت کامل توسعه به باید آموزش. باشد آزاد ابتدایی مراحل در حداقل باید تحصیل

 همه میان دوستی و تحمل درک، باید آن. شود هدایت اساسی هایآزادی و بشر حقوق به احترام

 صلح حفظ برای را ملل سازمان هایفعالیت و دهد ترویج را مذهبی یا نژادی هایگروه همه و کشورها

 را دارند آموزش نوع انتخاب حق شده است که والدینیانبدر این اعالمیه تصریح  .دهد افزایش بیشتر
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 و اجتماعی اقتصادی، حقوق المللیبین میثاق 13 ماده 1 بند در. شود داده هاآن فرزندان به باید که

 یثیتح حس و انسانی شخصیت کامل توسعه به باید آموزش که کردند موافقت نیز طرفین فرهنگی

 شدهمطرح نظرات همراه به. کند تقویت را اساسی هایآزادی و بشر حقوق به احترام و شود هدایت آن

 هویت به احترامیبی کودک، مادری غیرازبه زبانی در آموزش که رسدمی نظر به 13 ماده 1 بند در

 .دهدمی نشان را کودک هایارزش و زبان فرهنگی،

 و بومی افراد برای آموزش در انسانی حق ترینمهم زبان( 2000) کانگس -اسکتناب گفته به بنا 

 حقی زبان کنند بازتولید اقلیت افراد عنوانبه را خودشان بخواهند هاآن اگر و است هااقلیت

 توانایی( Bourdieu 1977,) گفته . به(Skutnabb-Kangas, 2000)باشدمی آموزش برای قیدوشرطبی

 هاکتاب تعداد والدین، آموزش مانند پیرامونی عوامل از برخی به جامعه در و مدرسه در خوب عملکرد

 ,Loona). (Bourdieu, 1977)است  وابسته کودک با صحبت میزان و کودک خواندن میزان خانه، در

 تجربیات در تفاوت... شوندنمی مدرسه وارد دانش از مساوی میزان با کودکان ":نویسدمی(  1996

 عضیب در کمتری یا بیشتر دانش میزان کودکان از بعضی شودمی باعث شانروزمره زندگی و خانگی

 ارجخ و داخل در یادگیری فرآیند در زبان. باشند داشته کودکان دیگر به نسبت دانشی هایحوزه از

 لیسیانگ هایفیلم و ادبیات به زیاداحتمالبه ممتاز والدین فرزندان. گیردمی قرار مورداستفاده خانه از

 هایمتن رد انگلیسی زبان از استفاده معرض در درنتیجه و اندسفرکرده کشورها آن به و دارند دسترسی

 هایخانواده هب را مزایایی آموزش زبان عنوانبه انگلیسی زبان از استفاده بنابراین اند؛قرارگرفته مختلف

 ستمسی در نامتوازن فرهنگی سرمایه درواقع،. کندمی تقویت را دیگران هایزیان و کندمی اعطا نخبه

: کندمی استدالل( 95 ص ،2007) کارنو مارتین .(Loona, 1996) شودمی نهادینه و تقویت آموزشی

 نآ معرض در که دارد مفاهیمی نوع به بستگی گیرندمی یاد چقدر مدرسه در آموزان دانش اینکه "

 با اطارتب در معلمانشان تأثیر میزان و گذارندمی مفاهیم این مطالعه برای که زمانی و گیرندمی قرار

 به کمک جایبه زبان شودمی باعث آموزش زبانیک عنوانبه خارجی زبانیک از استفاده. دارد هاآن

 متعددی مطالعات( Cooke & Williams, 2002). شود تبدیل مانع یک به آموزان دانش و معلمان

 کشورهای در( 1998 کا، کانی و کامبا ان ؛1998 محمد، و ناصر ؛1998 همکاران، و ماچینگائیدزه)

 ناسبم خواندن به قادر ابتدایی مدارس آموزان دانش اکثر که دهندمی نشان که اندکرده ذکر آفریقایی

 کشورهای در کودکان اگر "دهند،می ادامه( 2002) ویلیامز و کوک. نیستند انگلیسی زبان

 مدرسه داخل زبان آموزش اگر و بگیرند قرار مدرسه از خارج در آموزش زبان معرض در توسعهدرحال

 یادگیری و آموزش محلی های. زبان(313 ص) است ناپذیراجتناب کیفیت فاقد آموزش نباشد تأثیرگذار
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 وزشیآم سیستم در محلی زبان از استفاده. دارند جامعه برای توجهیقابل مزایای و بخشندمی بهبود را

 به عالقه محلی هایزبان اهمیت تقویت با. شودمی محلی فرهنگ به افتخار و خود به احترام باعث

 (.Babaci-Wilhite, 2010) شودمی تقویت محلی فرهنگ و دانش

 و مسائلاز  که ناشی ندیگویم سخن زبانکی از بیش به دنیا سرتاسر در زیادی بسیار افراد امروزه،

 ،درواقع. اندچندزبانه ی دنیاهاملت بیشتر است. امروز جامعه متعدد اجتماعی و فرهنگی نیازهای

وسعت و شرایط  (.Ehteshami & Mousavi, 2010باشد ) زبانهتک که یافت را ملتی توانیم یسختبه

 هایاست. یافتهجغرافیایی سرزمین ایران از دیرباز موجب سکونت جماعات نسبتا  گوناگون شده 

دهد که در هزاره پیش از میالد و قبل از ورود اقوام آریایی به این شناسی و تاریخی نشان میباستان

اند که آگاهی چندانی از کردهزمان در آن زندگی میطور همکم سیزده قوم متفاوت بهسرزمین، دست

و تحوالتی که در شرایط جغرافیایی با تغییر (. Delavari, 2012) ها در دست نیستزبان و فرهنگ آن

مرورزمان و حدومرزهای این سرزمین به وجود آمده است، طبعا  ترکیب فرهنگی و قومی آن نیز به

فرهنگی در این سرزمین  اما واقعیت، همچنان از وجود تنوع قومی و دستخوش تغییرات شده است؛

ها، ها، گردها، بلوچها، ترکهای مختلفی همچون فارسکند. حضور وزندگی قومیتحکایت می

های فارسی، ترکی، و نیز تکلم به زبان( Sadeghi, 2013) ها و لرها در کنار یکدیگرها، عربترکمن

های مختلف در برخی از کردی، لری، ترکمنی، عربی، بلوچی، طالشی، تاتی، لکی، ارمنی و وجود لهجه

 (.Parekh, 2008) ها در ایران کنونی استها و فرهنگها خود نمودی از وجود تنوع قومیتزبان

عنوان یک جامعه چند فرهنگی مستلزم این است که برنامه بهوحدت و شکوفایی کشور ایران 

داشته  ایدرسی و آموزشی، به ابعاد مختلف دینی، قومی، نژادی، زبانی و فرهنگی توجه الزم و شایسته

 درسی برنامه دوزبانه، مناطق در (.Mustafa Zadeh, Keshtiaray & Gholizadeh, 2020) باشد

 مواردی در کهدرحالی هست، بامعنا معلم برای آموزان، دانش به یادگیری تکالیف قالب در شدهارائه

 مسیری به بازخورد جریان که گرددسبب می این و نبوده فهم و درکقابل دوزبانه آموزان دانش برای

 (.Trevor, 2015) مطلوب خود را از دست بدهد اثر یادگیری -یاددهی فرایند و شده بدل سویهیک

 یزیاد هایکلیشه و هاایدئولوژی ها،مخالفت با نیست هاآن بومی زبان آموزش زبان که آموزانیدانش

 همچنین و هستند بخشی تنها هاآن که خود جوامع در متغیری هایواقعیت با هاآن. هستند مواجهه

 کی در آموزاندانش این. هستند مواجهه اینترنتی هایرسانه و اخبار تلویزیون، در فراگیری هایپیام

 هافرهنگ میان مداوم طوربه و هستند حرکت حال در همواره هاآن. دارند قرار ثابت انتقال حالت

 روز یک طول در فقط هااین(. Freire, 2000) گیرندمی قرار متفاوت هایزبان و( رقیب اوقات گاهی)
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 با خانه در و دوستان میان در جامعه، در مدرسه از بعد همچنین و مدرسه در آموزدانش معمولی

 کی طی در مسافرتی سفر یک تجربه حال در همیشه آموزان دانش این. افتندمی اتفاق شانخانواده

 از بسیاری برای " که دهدمی توضیح( 1987) انزالدا(. Jansen & Abigale, 2019) هستند واحد روز

 هایخانه از شوندمی مدارس وارد که آموزانیدانش. دارد وجود مدرسه و خانه بین مرزی آموزان دانش

 انشد این. شوندمی مواجهه بزرگ مرز یک با حالبااین. باشندمی است متفاوت زبانشان و فرهنگ که

. دکننمی تجربه را شوندنمی مواجهه آن با آموزان دانش سایر که فرهنگ و زبان مازاد هایتفاوت آموزان

 نهخا مرز فقطنه متفاوت بسیار مرزی سرزمین یک تجربه حال در دوزبانه آموزان دانش حالت، این در

 (.Anzaldúa, 1987)"هستند فرهنگ و زبان مرزهای بلکه مدرسه و

کنند. می استفاده هادوزبانه وپرورشگوناگون آموزش هایمدل و الگوها از جهان کشورهای اغلب

اساس  وپرورش دوزبانه از سوی طراحان آموزش دوزبانگی و برهایی که برای آموزشترین مدلمهم

بانه های دوزشده است، مشتمل بر برنامهارائه -کاهشی، افزایشی، بازگشتی و پویا -های نظریچارچوب

 ,Khadivi, Kalantari & Rabavi) تندورسازی، برنامه دوزبانه دوسویه هسانتقالی، برنامه دوزبانه غوطه

 درسی موضوعات و سواد زبان، تدریس منظوربه زبان دو هر مزایای برنامه درسی دوزبانه از (.2010

 و سوادآموزی شروع منظوربه زبان انتخاب و زبان هر معرفی زمانمدت به توجه با و است برخوردار

ر ایران برنامه درسی جامعی در پیوند د (.Brisk, 2006) درسی متفاوت است موضوع محتوای تدریس

های دوزبانه، در آموزش وپرورش دوزبانه وجود ندارد. هرچند که برخی از آموزگاران منطقهبا آموزش

 ,Zia Hosseini) ینیضیا حس در این رابطه (.Kalantari, 2017) کنندخود از دو زبان استفاده می

 فقط شنودمی رسمی زشآمو در مادری غیر زبان به آنچهام تم آموزدانشدارد که یمبیان ( 2010

 یادگیری منزلهبه آموزان دانش برای رسمی آموزش شروع زیرا کند؛می درک را هاشنیده این از بخشی

طرح و بررسی در حوزه زبان در جامعه چندزبانه ترین مسائل قابلیکی از مهم است. خارجی زبانیک

های زبانی در چارچوب نهادهای مدرن است. از میان خصوص اقلیتهای زبانی بهایران، تجربه گروه

های اش از زاویه تجربهترین نهادهای باشد که بررسینهادهای مدرن، نهاد مدرسه شاید یکی از مهم

توان ادعا کرد که مدارس در ایران، یکی از چند میدان و عرصه انی، بایسته و الزم است. میزیسته زب

ها در مدارس بااینکه حاصل دهد. این حضور متنوع زبانمدرنی است که آمیختگی زبانی در آن رخ می

 ایهبه دلیل حضور زبان خصوصفرهنگی مدارس به -اعتنایی برای غنای علمیهای قابلپتانسیل

های غلط در مدارس و عدم توجه به متنوع و غنی قومی در مدارس است، اما با رویکردها و سیاست

ها را در نظام آموزشی کشور به حاشیه های محلی و تداوم بخشیدن به وضعیت کنونی این زبانزبان
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 ر آموزشبنابراین سؤال اصلی در این پژوهش، جهت بررسی تجارب دانش آموزان دوزبانه د رانده است؛

 مدرسه، عبارت است از:

 دانش آموزان دوزبانه از برنامه درسی رسمی مدرسه چه انتظاری دارند؟

سؤال در مصاحبه بادانش آموزان دوزبانه پرسیده شده است که  20جهت پاسخ به سؤال پژوهش 

 اند از:باشند. این سؤاالت عبارتدر راستای عناصر برنامه درسی می

 از برنامه درسی رسمی مدرسه انتظار یادگیری چه اهدافی را دارند؟ دانش آموزان دوزبانه .1

 دانش آموزان دوزبانه از برنامه درسی رسمی مدرسه انتظار یادگیری چه محتوای را دارند؟ .2

 های را دارند؟دانش آموزان دوزبانه از برنامه درسی رسمی مدرسه انتظار آموزش با چه روش .3

 درسی رسمی مدرسه انتظار چه نوع ارزشیابی را دارند؟دانش آموزان دوزبانه از برنامه  .4

 شناسی پژوهشروش

. است رفتهگ صورت کیفی و با روش پدیدارشناسی شیوه به تفسیرگرایی پارادایم در پژوهش حاضر

 دل در که شودمی حاصل خاصی شناسی()روش متدولوژی ماست، تمرکز مورد که کیفی پارادایم از

 ها،روش این ازجمله. کندمی ارائه مورداشاره سؤاالت به پاسخ برای را مختلفی هایروش خود

 گری لوهج به است، فلسفه آن خاستگاه که دقیق و دارنظام طرحی پدیدارشناسی. است پدیدارشناسی

 کهچنانآن جهان، به پدیدارشناسی. پردازدمی هاپدیده انواع مورد در انسانی تجربه ادراکات نمایاندن و

 ددار توجه باشد، انسان از جدای چیزی که واقعیتی یا جهان نه شودمی زیسته، فرد یک وسیلهبه

(Chenari, 2006  به نقل ازAbbasi, Hejazi, Hakimzadeh, 2020.) 

 98-99 تحصیلی سال در که سراوان شهرستان دوزبانه آموزان دانش کلیه شامل پژوهش جامعه

 ستفادها هدف بر مبتنی گیرینمونه از موردمطالعه، هاینمونه انتخاب برای. اندبوده تحصیل به مشغول

 هاونهنم انتخاب یعنی گردید، تعیین هاداده اشباع معیار از استفاده با پژوهش این در نمونه حجم .شد

 اشباع به هاداده و آیدنمی دست به جدیدی هایداده دریافت پژوهشگر که یافت ادامه جایی تا

مشخصات  .نمودند شرکت مطالعه این در دوزبانه آموزدانش 18 تعداد درنهایت،. اندرسیده

 کنندگان بدین قرار بود:شرکت
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 کنندگانشرکت مشخصات(: ۱) جدول

 درصد فراوانی  متغیر

 جنسیت

 ./.38.9 7 مرد

 ./.61.1 11 زن

 ./.100 18 کل

 سن

 ./5.6 1 سال 10

 ./.11.1 2 سال 11

 ./.72.2 13 سال 12

 ./.11.1 2 سال 13

 ./.100 18 کل

تعداد افراد 

 خانواده

 ./.16.7 3 نفر 4

 ./.33.3 6 نفر 5

 ./.27.8 5 نفر 6

 ./.22.2 4 نفر 7

 ./.100 18 کل

زبان مورد 

 تکلم در خانه

 ./.5.6 1 بلوچی -فارسی

 ./.94.4 17 فارسی

 ./.100 18 کل

زبان مورد 

تکلم در 

 مدرسه

 ./.55.6 10 بلوچی -فارسی

 ./.44.6 8 فارسی

 ./.100 18 کل

سطح 

تحصیالت 

 پدر

 ./.16.7 3 سوادیب

 ./.11.1 2 ابتدایی

 ./.27.8 5 راهنمایی

 ./.5.6 1 دیپلم

 ./.33.3 6 کارشناسی

 ./.5.6 1 کارشناسی ارشد

 ./.100 18 کل

سطح 

تحصیالت 

 مادر

 ./.44.4 8 سوادیب

 ./.16.7 3 ابتدایی

 ./.11.1 2 راهنمایی
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 ./.5.6 1 پلمیدفوق

 ./.22.2 4 کارشناسی

 ./.100 18 کل

وضعیت 

 شغلی پدر

 ./.33.3 6 کشاورز

 ./.22.2 4 آزاد

 ./.38.9 7 معلم -کارمند

 ./.5.6 1 کارگر

 ./.100 18 کل

وضعیت 

 شغلی مادر

 ./.77.8 14 دارخانه

 ./.16.7 3 معلم -کارمند

 ./.5.6 1 خیاط

 ./.100 18 کل

وضعیت 

 حیات والدین

 ./.11.1 2 )پدر( شدهفوت

 ./.88.9 16 در قید حیات

 ./.100 18 کل

 نوع سکونت

 ./.44.4 8 شهری

 ./.38.9 7 روستایی

 ./.16.7 3 روستایی -شهری

 ./.100 18 کل 

 

 هپرسشنام. شد استفاده عمیق ساختاریافته نیمه مصاحبه و نامهپرسش از هاداده آوریجمع برای

 25بود. مصاحبه در دو جلسه  20شامل  مصاحبه و بود شناسیجمعیت اطالعات درباره سؤال 5 شامل

 با هامصاحبه بودن، محرمانه از اطمینان با و کنندگانمشارکت اجازه ی انجام شد. بادقیقه 30تا 

 اسامی جایبه مشخص کد از نیز پژوهش طول در. شد ضبط دیجیتال ابزارهای از استفاده

 هب دادها وتحلیلتجزیه روش. شود رعایت پژوهش در رازداری اصل تا شد استفاده کنندگانمشارکت

ها کلمه به کلمه بر روی کاغذ پیاده شدند و سپس با ابتدا مصاحبه لذا. بود مضمون تحلیل روش

ها بندی آنها استخراج شد و با دستهگفتارهای از مصاحبهپارهها باره آنخوانش و بازخوانی چندین

 های پایه در قالب عناصر برنامه درسی قرار گرفتند.های پایه شکل گرفتند درنهایت مضمونمضمون
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. دارد ریشه بودن واقعیت بر مبنی و تداوم واقعی، ارزش محور سه در حاضر مطالعه استحکام و صحت

 ردهک تجربه واقعی طوربه را آن که کسی برای تجربه از حاصل بیان که است امعن این به واقعی ارزش

 هایهبیانی رساندن تأیید به و کنندگانشرکت به مراجعه با پژوهش این در. باشد قبولقابل است،

 و نامتناقض هایپاسخ کنندگانشرکت که آمد دست به هنگامی ثبات. شد محقق امر این حاصله،

 بودن واقعی جهت. دانندمی بود، شدهمطرح مختلف هایقالب در که مشابه هایسؤال به همسانی

 رد تعصب هرگونه تا نمودند تالش پژوهشگران تعصب، هرگونه از خالی آن، فرایند انجام و پژوهش

 ,Fahami, Hoseini Ghochani) سازند دور خود از مطالعه مراحل تمام در را موردپژوهش پدیده مورد

Ehsanpour & Zargham, 2010.) 

 هایافته

مفهوم کلیدی  16 مصاحبه با دانش آموزان دوزبانه با محوریت سؤاالت ذکرشده صورت گرفت و

 استخراج شد:

 از برنامه درسی رسمی دوزبانه آموزان دانش شدهبرجسته استخراج نکات (:2جدول )

 از مصاحبه شدهاستخراجنکات برجسته  ردیف

1 
 رسمی زبان و اولیه هایسال در مادری زبان آموزش مدرسه، در مادری و رسمی زبان زمانهم آموزش

 بعدی هاسال در

 مدرسه از قبل مادری و رسمی زبان زمانهم آموزش دبستان، از قبل رسمی زبان آموزش 2

 فهم حد در انگلیسی و عربی هایزبان آموزش 3

 منطقه هر نیازهای به توجه با زبان آموزش 4

 قومی و علمی محتوا بودن مکمل جامع، و فراگیر محتوای قومی، هایسنت و هاارزش بر محتوا تمرکز 5

 اقوام همه زبانی محتوای بر تأکید منطقه، هر نیازهای با مناسب محتوای بر تأکید 6

 فراهم آوری تعامل بین محتوا و زبان مادری 7

 هاشمردن اقوام و فرهنگ آشنایی به فرهنگ و تمدن قومی، محترم 8

 های فعال، تأکید بر روش مشارکتیکارگیری روشبه 9

 کارگیری زبان مادری توسط معلمبه 10

 های زبان مادریارجاع دهی به داستان 11

 های شخصی افراد، یادگیری از طریق تجربه،ارجاع دهی به تجربه 12

 مختلف زبانی از طرف معلم هایهای زبانی و احترام به گروهستایش تفاوت 13

 کارگیری ارزشیابی کمی، کیفی و ترکیبیبه 14

 تأکید بر استفاده از پوشه کار، مشاهده، پرسش شفاهی 15

 کارگیری ارزشیابی مداوم و مستمربه 16
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شده در گفتگو با هر یک از دانش آموزان در چارچوب سؤاالت مصاحبه و متناظر ترین نکات مطرحمهم

 عناصر برنامه درسی بدین شرح است:با 

 هدف:

A« :لزوما   زبان مادری هم باید و آموزش کنارش ولی در باشد زبان رسمیمدرسه باید با  آموزش

در درک زبان فارسی برایمان پیش  یتر است اگر ابهاماتفهمباشد چون زبان مادری برای ما آشنا و قابل

های ابتدایی آموزش هم باید با زبان فارسی و هم با زبان سالدر : »D .«دیگشایراه م یبیاید زبان مادر

های بعدتر فقط زبان فارسی چون هم تسلط کند و در سالمادری باشد چون یادگیری ما را تقویت می

ایم که احساس آشنایی تری آشنا شدهی بزرگایم و هم با جامعهکافی برای یادگیری پیدا کرده

ابتدایی زمانی است که ما از دنیای خودمان که زبان مادری بود به یک اوایل دوره : »H .«کنیممی

شویم، به نظر من برای فهم بهتر مفاهیم و دنیای جدید و ناآشنا که به زبان فارسی هست وارد می

از دوره قبل از  دیبا یزبان رسم: »K«. تر لزوما  باید به زبان مادری بیشتر توجه شودیادگیری آسان

معلم گوش کند و بهتر بتواند  هایحرفبهتر بتواند به  آموزدانشورود به دبستان آموزش داده شود تا 

زبان رسمی نیز از همان ابتدا در کنار زبان مادری : »M .«ردیبگ ادیدرس را  ترسریعرا بفهمد و  هاآن

اگر تنها ما به زبان مادری توجه  .ه شودباید آموزش داده شود ولی بیشتر باید به زبان مادری توج

م توانیم تسلط کافی داشته باشیبکنیم در این صورت به زبان رسمی و ملی همان فارسی خودمان نمی

کننده یادگیری زبان و این دو باید در کنار هم آموزش داده شوند زبان مادری برای ما انگار تکمیل

متناسب  های دیگر مثل انگلیسی در حد ابتدایی وزباناگر از : »Q«. دیگر هست یهافارسی و زبان

بر اساس نیاز هر منطقه هم باید زبان : »O «.توانایی دانش آموزان استفاده شود خوب است بافهم و

مخصوصی در آن منطقه آموزش داده شود مثال  برای بعضی شهرهای مثل خرمشهر و هرمزگان باید 

 تر و بهتر زندگی کنند همچنین در شهرهایبتوانند در آنجا موفقبه زبان عربی تسلط داشته باشند تا 

 ما هم بر کنندیخودمان که مرزنشین هستیم و کشورهای همسایه ما به زبان انگلیسی صحبت م

های مثل عربی و آموزش زبان: »P«. اساس نیاز منطقه خود باید به زبان انگلیسی تسلط داشته باشیم

بهتر است که از کالس چهارم یا پنجم آغاز شود و مطالبی مثل حروف  مناطق دوزبانه، انگلیسی در

در سطح  شود که ادامه آن را بهتر والفبای انگلیسی، کلمات ساده آموزش داده شود. این باعث می

 «.تر در دوره راهنمایی فرابگیریموسیع
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 محتوا:

C« : در برداشته باشد تا ما بتوانیم درمحتوا عالوه بر مطالب علمی باید مطالب قومی و زبانی را هم 

: B. «کنیم های مختلف آشنایی پیداعین یادگرفتن مسائل علمی با مسائل مربوط به اقوام و زبان

باشد هم مطالب علمی و هم مطالب قومی زبانی چون گاهی اوقات مطالب  زیچمحتوا باید شامل همه»

شوند مثال  در  کاربردههنر به و و اجتماعیریاضی نظیر درس هم در تدریس  تواندیقومی و زبانی م

دیگر، همچنین در  یهاها و قومدرس اجتماعی ما در موضوعاتی چون احترام گذاشتن به فرهنگ

حتی از تنوع این . از مطالب قومی استفاده کنیم میتوانیمختلف م یهاورسوم قومآموزش آداب

کتاب  یهاهمچنین در آموزش درسفاده کنیم. است درس ریاضیات از میتوانیها مها و زبانقومیت

: I «.قومی کمک بگیریم یهاو قصه هااز داستان میتوانیتر مفارسی برای فهم بهتر و آموزش آسان

قومی  یهامحتوا باید داستان: »F«. بربگیردرا در ی قومها، فرهنگ و تمدن ارزش شتریب دیمحتوا با»

تا یادگیری  ردیها و اعتقادات آن قوم و زبان را در بربگورسوم آن قوم و فرهنگ، ارزشو زبانی، آداب

محتوا باید بر اساس : »J«. قومی زبانی بشود یهااین مباحث و مفاهیم باعث حفظ و گسترش فرهنگ

هم  زبان انگلیسینیازهای هر منطقه شکل بگیرد برای پیشرفت کردن باید در محتوای آموزشی به 

جهانی است و برای شهرهای مرزنشین هم اهمیت خاصی  زبانکیاشاره بشود چون زبان انگلیسی 

. «زبانی زبان مادری یک قوم است های قومی را در بربگیرد چون هری زبانباید همهمحتوا : »G«. دارد

C« :یا بازی یا نمایش و ...  قصهتوانند در محتوا مطالبی در قالب های درسی مینویسندگان کتاب

ها را به زبان مادری خود بیان کنیم این امر امکان تعامل با زبان مادری را بگنجاند و از ما بخواهند آن

 شویممی آشنا یبهتر به ارزش تمدن و فرهنگ قوم ما یقوم یبا محتوا: »R«. کندبرای ما فراهم می

قومیت احترام  های هرفرهنگ: »S«. یماحترام بگذار هاقومکه به همه  کندمیکمک  ماکار به  نیو ا

کس حق تمسخر فرهنگ دیگری را احترام باشند و هیچرا دارند و باید برای همگان قابل خاص خود

 «.ندارد

 روش و راهبردهای تدریس:

E« :شود و پرت می ما باهم مشارکت داریم ما حواسمان کمتر در روش مشارکتی چون معلم و

شود مثال  در شیوه سخنرانی شاید ظاهرا  ما سر کالس باشیم ولی حواسمان بیشتر می یادگیریمیزان 

بحث و مناظره با همدیگر  روش مشارکتی، ایفای نقش و از طریق: »K«. به درس ممکن است نباشد

 یبا زبان رسم زمانهم سیدر تدر یاستفاده از زبان مادر: »R«. افتدیتر اتفاق میادگیری بهتر و آسان



118   بازنمایی انتظارات دانش آموزان دوزبانه از برنامه درسی رسمی 

استفاده از زبان : »P«.شود که احساس غربت نکنیماین باعث می و کند؛میکمک  ما نفساعتمادبهبه 

شوند و آشنایی کاملی نسبت به زبان وارد مدرسه میهای اولیه آموزش که کودکان تازهسال درمادری 

زبان مادری در ذهن ما کامل  کهنیابه علت : »H«. تواند خیلی اثربخش واقع شودرسمی ندارند می

تر برای فهم بهاز آن  تواندینقش بسته است و ما بر آن تسلط کامل داریم و با آن انس داریم معلم م

 باما : »M«. بیفتداتفاق  ترقییادگیری برای ما عمکه  شودیماین باعث مطالب استفاده کند 

 اهاین داستان درسی به وقتی مطالب کنیممیرا درک  هاآنو  داریمزبان مادری آشنایی  هایداستان

ارجاع به : »S«. شودمی ترآسانو یادگیری  شویممید زودتر و بهتر متوجه مطلب نارجاع داده شو

های شخصی ما تجربه: »L«. کندتر میتر و آسانبخشفهم مطالب درسی را لذت ی قومیهاداستان

بین تجربه و مطالب درسی باعث یادگیری بیشتر تواند با مطالب درسی مرتبط باشد و پیوند می

ها داشت همه گروه دوراز انسانیت هست و ستایش نتیجه بهتری خواهدبه تمسخر: »S. «شودمی

معلم : »G«. شودشدن و موجب نارضایتی خداوند می خاطرمورداحترام هستند و تمسخر باعث رنجیده

آن ارزش دارد و از  ورانگویش ازنظرهر زبانی  اوال یرا مختلف زبانی احترام بگذارد ز هایگروهباید به 

 «.دارد تأثیردر دانش آموزان  رفتارش وخودش است  آموزانطرفی معلم الگوی دانش 

 :ارزشیابی

P« : نمره انعکاس کاملی از میزان یادگیری ما است خیلی دقیق است وارزیابی کمی.» I :« ارزشیابی

گیرد و بازخورد کم از ما میمرور و کمهستند که معلم به ییهاو امتحان هایابیتوصیفی درواقع ارز

شود که ما نقاط قوت و ضعف خود را بشناسیم و برای بهتر شدن نقاط ضعف خود تالش ها باعث میآن

 افتدیکم اتفاق مهست که کم یزیچکیچون یادگیری  بکنیم و نقاط ضعف خود را بهبود ببخشیم

اگر هر هفته قبل از »: R. «هستند ترقیمرور اتفاق بیفتند ماندگارتر و عمکم و بهکه کم ییهایریادگی

هم  یبزرگ یلیکمک خ یمریقرار بگ یابیمورد ارز یشفاه صورتبهدانش آموزان ما از  یتعداد سیتدر

 ان راآموزدانش ما  نفساعتمادبههم  یشفاه نکهیبه خاطر ا کندمیدانش آموزان ما به معلم و هم به 

. «ایم یا نهشدهدرس را متوجه  اندانش آموزما  ایو که آ دهد صیتشخ تواندمیو هم بهتر  بردیمباال 

Q« :میتوانیپوشه کار ما مبه درواقع با نگاه کردن  دهدیمما را نشان گام بههای گامپوشه کار یادگیری 

که در چه مطالب و مباحثی باید  میبریصورت مستند ببینیم و پی منقاط قوت و ضعف خود را به

از چیزهایی که واقعا  یاد گرفتیم و روحیه و  میشویخوشحال م نیبیشتر تالش بکنیم و همچن

پوشه : »J«. کندافزایش پیدا می یریادگیو  ادگرفتنیو انگیزه ما برای  شودینفس ما بهتر ماعتمادبه
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 آموز مشخصی دانشلحظهبهن پیشرفت لحظهکل سال تحصیلی هستند که در آ کار، کارها ماهانه و

 میدانیم طور کههمانارزشیابی مستمر و مداوم از ارزشیابی مقطعی مؤثرتر است زیرا که : »H .«است

به نظر من ترکیبی از ارزشیابی هفتگی و ماهانه : »B«. افتدکم اتفاق مییادگیری چیزی هست که کم

گی و هفت صورتبهنتیجه ارزشیابی را بهتر نشان بدهد. چون به این صورت مطالب  تواندیم ماههسهو 

و ما کمتر دچار فراموشی مطالب  شودیم ترقیعمو این باعث یادگیری  شودیمماهانه و سه ماه تکرار 

نتیجه ارزشیابی هم برای ما و هم  نیهمچن وبود  خواهد تریواقعیم بنابراین نتیجه ارزشیابی شویم

پس از استخراج نکات کلیدی و مفاهیم اصلی، مضامین  «.خواهد شد تربخشتیرضابرای معلم 

 در قالب عناصر برنامه درسی قرار گرفت. شدهاستخراج

 اهداف .۱

 ابتدایی؛ اولیه یهاسال مادری در زبان با آموزش یریکارگبه 

 مدرسه؛ در رسمی و مادری زبان با آموزش زمانهم یریکارگبه 

  مدرسه؛ به ورود زبان رسمی قبل ازیاددهی 

 برنامه درسی )عربی و انگلیسی( در هازبان سایر یاددهی 

 

 محتوا .۲

 رسمی؛ محتوا در زبانی – قومی مطالب طرح 

 درسی؛ برنامه در قومی و رسمی محتوای ترکیب 

 رسمی؛ محتوا در زبانی -قومی فرهنگ و ورسومآداب گنجاندن 

  ؛رسمی و زبانی -قومی محتوا تأکید بر همپوشانی 

 ارزشمند؛ زبانی -قومی محتوا وجود 

 ای؛منطقه رسمی محتوای تدوین 

 زبانی در برنامه درسی -قومی و رسمی محتوای بین تعامل 

 

 و راهبردهای تدریس روش .۳

 مختلف؛ هایروش از معلم گیریبهره 

 همیارانه؛ و مشارکتی روش کارگیریبه 

 مادری؛ و رسمی زبان زمانهم کارگیریبه 
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  مدرسه؛ اولیه هایسال در مادری زبان کارگیریبه 

 مادری؛ زبان هایداستان به آموزان دانش دهی ارجاع 

 شخصی؛ هایتجربه به آموزان دانش دهی ارجاع 

 دوزبانه؛ آموزان دانش به نسبت معلم تبعیض دورازبه و عادالنه برخورد 

 معلم توسط دوزبانه آموزان دانش تمسخر از اجتناب 

  دوزبانه آموزان به دانش احترام 

 

 ارزشیابی .4

 مدار؛ عملکرد ارزشیابی 

 آموزان؛ دانش یادگیری میزان سنجش در دادن نمره و امتحان ناتوانی به توجه 

 کمی؛ هایآزمون بودن دقیق 

  شفاهی؛ ارزشیابی از استفاده 

 توصیفی؛ ارزشیابی بودن غیردقیق و بودن ناقص 

 یادگیری در کارپوشه از استفاده 

  ماهانه و روزانه ارزشیابی به توجه 
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 ی پژوهشهاافتهاز ی شدهاستخراج(. الگوی مفهومی انتظارات ۲-5شکل )

 

داللت های تجربه زیسته دانش آموزان دو زبانه بر 

 طراحی برنامه درسی     دوره ابتدایی

 انتخاب محتوا تعیین هدف

 ارزشیابی راهبردهای یاددهی و یادگیری

 زبان با آموزش یریکارگبه 

  ابتدایی اولیه یهاسال مادری در

 با آموزش زمانهم یریکارگبه 

  مدرسه در رسمی و مادری زبان

 یاددهی زبان رسمی قبل از 

  مدرسه به ورود

 عربی و  هازبان سایر یاددهی(

 برنامه درسی  انگلیسی( در

 

 رسمی  محتوا در زبانی – قومی مطالب طرح 

 درسی برنامه در قومی و رسمی محتوای ترکیب  

 در زبانی -قومی فرهنگ و ورسومآداب گنجاندن 

 رسمی محتوا

  و زبانی -قومی محتوا تاکید بر همپوشانی 

  رسمی

 ارزشمند  زبانی -قومی محتوا وجود 

 ای منطقه رسمی محتوای تدوین 

 زبانی در  -قومی و رسمی محتوای بین تعامل

 برنامه درسی

 هایروش از معلم گیریبهره 

 مختلف

 و مشارکتی روش کارگیریبه 

 همیارانه 

 رسمی زبان زمانهم کارگیریبه 

 مادری و

  در مادری زبان کارگیریبه 

 مدرسه  اولیه هایسال

 به آموزان دانش دهی ارجاع 

 مادری  زبان هایداستان

 به آموزان دانش دهی ارجاع 

 شخصی  هایتجربه

 تبعیض دورازبه و عادالنه برخورد 

 آموزان دانش به نسبت معلم

 دوزبانه 

 آموزان دانش تمسخر از اجتناب 

  معلم توسط دوزبانه

  دوزبانه آموزان دانش احترام به 

 مدار عملکرد ارزشیابی  

 سنجش در دادن نمره و امتحان ناتوانی به توجه 

  آموزان دانش یادگیری میزان

 کمی هایآزمون بودن دقیق 

  شفاهی؛ ارزشیابی از استفاده  

 یفیتوص ارزشیابی بودن غیردقیق و بودن ناقص  

 یادگیری در کارپوشه از استفاده  

  ماهانه و روزانه ارزشیابی به توجه  
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 گیریبحث و نتیجه

اساس مبانی نظری و تجربی این پژوهش، نادیده گرفتن تنوع زبانی در برنامه درسی کشورهای  بر

شود. این امر، مطالعه و واکاوی و اقدام عنوان امری دور از واقعیت و پر از اشکال دیده میبهچندزبانه، 

های طلبد و نباید با سرپوش گذاشتن به این تنوع از واقعیتمناسب برای همگرایی و انسجام را می

ی است که ریزمهگذاری و برنادیگر، تنوع زبانی نیازمند نوعی از سیاستبیاناجتماعی فاصله گرفت. به

های مختلف به رسمیت شناخته و بسترهای الزم را برای توجه بدان این نوع تنوع و تکثر را در عرصه

های فرهنگی و آموزشی الزم فراهم نماید. بدیهی است که این بسترسازی نیازمند فراهم کردن زمینه

های در این راستا رسالت (.Mohammadi, Shekarey & Madani, 2017) از طریق نظام آموزشی است

ورت زبانی است؛ زیرا در ص اساسی نظام تعلیم و تربیت، طراحی برنامه درسی پاسخگو به ویژگی چند

 های اجتماعی گردد.ساز بسیاری از مشکالت و چالشتواند زمینههای اقلیت، میمغفول ماندن زبان

روی میان هیچبرنامه درسی بهاست. درباره عناصر  شدهمتعددی تشکیل عناصر از درسی برنامه

 نظر وجود ندارد و دامنه وسیعی از یک تا نه عنصر، دربرمی گیردنظران برنامه درسی اتفاقصاحب

Tayler, 1971; Taba, 1971; Miller, 1983;) (Eisner, 2005; Walker, 2002 ها گیریبرخی تصمیم

د. انحوزه کار برنامه ریزان قلمداد کرده درباره یک عنصر، نتایج یادگیری، برخی دیگر محتوا را در

وا، ها، محتاند از: هدفکند که عبارتدهنده برنامه درسی معرفی میکالین نه عنصر را عناصر تشکیل

. بندیهای تدریس، مواد و منابع یادگیری، ارزشیابی، زمان، فضا و گروههای یادگیری، روشفعالیت

برنامه درسی یا یک برنامه درسی خاص را، دربردارنده تصمیم در  ترین دیدگاه در این زمینه، سندرایج

 ,Mehr Mohammadi & et al) کندها، محتوا، روش و ارزشیابی قلمداد میخصوص چهارعنصر هدف

2012.) 

در فرایند « هدف»های آن نظام است. دلیل وجودی هر سیستم آموزشی، تحقق بخشیدن به هدف

(. گزینش هدف، اولین مرحله در طراحی Maleki,2015) نیست« حد یادگیری»آموزش چیزی جز 

یزی برنامه درسی خوب، الزم است که قبل از هر چیز، رطرحشود. برای یمبرنامه درسی محسوب 

که (. با توجه به اینTalebi, Mazloumian & Seif, 2012) یمباشی مشخص در نظر داشته هاهدف

ز طرفی و ا انکار استگون است و قدمت چندزبانگی ایران غیرقابلهای گوناجامعه ایران ترکیبی از زبان

های اقلیت توجهی ندارد، دانش آموزان های گروهزبانی است و به زباندیگر نظام آموزشی، نظامی تک

 زمانهم یریکارگبهابتدایی؛  اولیه یهاسال مادری در زبان با آموزش یریکارگبهدوزبانه خواستار 

 سایر مدرسه؛ یاددهی به ورود مدرسه؛ یاددهی زبان رسمی قبل از در رسمی و مادری زبان با آموزش
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یک  عنوانبهی آن دهسازمانمحتوا و  برنامه درسی رسمی مدرسه بودند. در )عربی و انگلیسی( هازبان

حوزه برنامه درسی بوده است.  نظرانصاحب موردتوجهعنصر مهم در طراحی برنامه درسی، همیشه 

 ,Talebiشود )یمباید آموخته شود، مربوط  آنچهانتخاب محتوا به چیستی برنامه درسی و 

Mazloumian & Seif, 2012 .)،نظام آموزشی بر  کهنیابه  با توجه در شرایط کنونی جامعه ایران

ی مختلف قومی و فرهنگی خواهان حفظ فرهنگ و زبان و هاگروهدارد  دیتأکی زبانی سازکسانی

دانش  .(Havas Beigi & Sadeghi, 2020هستند )خود و طرح آن در محتوای رسمی  ورسومآداب

 رسمی؛ ترکیب محتوا در زبانی – قومی مطالب آموزان دوزبانه از محتوای آموزش رسمی انتظار طرح

 محتوا در زبانی -قومی فرهنگ و ورسومآداب دندرسی؛ گنجان برنامه در قومی و رسمی محتوای

 نارزشمند؛ تدوی زبانی -قومی محتوا وجود؛ رسمی و زبانی -قومی محتوا رسمی، تأکید بر همپوشانی

زبانی در برنامه درسی رسمی مدرسه  -قومی و رسمی محتوای بین ای؛ تعاملمنطقه رسمی محتوای

 بودند.

ی آموزشی و تربیتی هانظامی المللنیبی هارقابتدر فضای پیوسته در حال تغییر و در عرصه 

ی برای ی کارآمدهاوهیش کاربست درگروپیشرفت و توسعه آینده کشور هستند، کسب توفیق  دارعهده

آموزش و تربیت اثربخش در ابعاد مختلف روحی، جسمی، اخالقی و ... است. هدف اصلی آموزش ایجاد 

ی خوب یاد آموزاندانش. افتدیمیادگیری در دانش آموزان است و این امر با عمل تدریس اتفاق 

 کندیمآموزان کمک که راهبردهای کسب آموزش را در خود توسعه دهند. تدریس به دانش  رندیگیم

در مدارس موجود چندان توجهی به امر تدریس  متأسفانهکه ذخایر این راهبردها در آنان توسعه یابد، 

ی خشک هاروش. آنان با زنندیمعمل کنند، حرف  کهآنی آموزشی و معلمان بیش از هانظام. شودینم

اند رفتهگدرت اندیشیدن را از شاگردان ی فشرده خود، قهابرنامهی درسی و هاکتابقالبی، دیکته کردن 

(Khatami, 2013 .)مختلف؛  هایروش از معلم گیریدانش آموزان دوزبانه از معلمان انتظار بهره

 زبان کارگیریمادری؛ به و رسمی زبان زمانهم کارگیریهمیارانه؛ به و مشارکتی روش کارگیریبه

 دهی مادری؛ ارجاع زبان هایداستان به آموزان دانش دهی مدرسه؛ ارجاع اولیه هایسال در مادری

 آموزان دانش به نسبت معلم تبعیض دورازبه و عادالنه شخصی؛ برخورد هایتجربه به آموزان دانش

 توسط دوزبانه آموزان دانش و احترام معلم توسط دوزبانه آموزان دانش تمسخر از دوزبانه؛ اجتناب

 معلم را داشتند.

ی و ی خطهاهیرو. در شروع فرایند تکاملی ارزشیابی استیکی از عناصر مهم برنامه درسی ارزشیابی 

یی در این حوزه رسوخ نموده و باعث رواج گرااثباتی هامفروضهتجویزی متداول گردید و 
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از دو سه دهه پایانی قرن بیستم رویکردهای شناخت گرایی و  جیتدربهی کمی شد. هایریگاندازه

این رویکردها معتقد بودند که ارزشیابی تعلیم و  نظرانصاحبساختن گرایی پا به میدان گذاشتند. 

 ,Segers) دینمای واقعی کالس درس حرکت هاطیمحی طبیعی و در هاروشتربیت باید به سمت 

Dochy & Cascallar, 2003 .)پردیش (Shepherd,2000بر این باور است برای اینکه بتوانیم تصو )ر ی

ت ی پیشرفهاجنبهکاملی از پیشرفت تحصیلی فراگیران ارائه دهیم باید شواهد کافی در تمامی 

 ,Mohammadi, Jahani استی کمی با کیفی هاروشتحصیلی فراهم نماییم که این مستلزم تلفیق 

Shafiei Sarvestani, Salimi, & Kowsari, 2019)) . در ارزشیابی انتظار ارزشیابی دوزبانهدانش آموزان 

 آموزان؛ دقیق دانش یادگیری میزان سنجش در دادن نمره و امتحان ناتوانی به مدار؛ توجه عملکرد

یفی؛ توص ارزشیابی بودن غیردقیق و بودن شفاهی؛ ناقص ارزشیابی از کمی؛ استفاده هایآزمون بودن

 ماهانه را داشتند. و روزانه ارزشیابی به توجهو  یادگیری در کارپوشه از استفاده

برای آموزش رسمی دانش آموزان در  شدهیطراحی درسی هابرنامهی این پژوهش هاافتهطبق ی

ند در نیازم هاآنی رگذاریتأثکشور ایران ثمره بخش نیست و برای افزایش  چندزبانهمناطق دوزبانه و 

نهاد پیش رونیازای برنامه درسی هستیم. و انتظارات دانش آموزان دوزبانه در طراح هاخواستهی رینظرگ

 موارد زیر رعایت شود: چندزبانههنگام طراحی برنامه درسی برای مناطق دوزبانه و  گرددیم

توجه معنادار به نیازها و شرایط خاص دانش آموزان و معلمان مناطق مختلف کشور در -1

 ی درسی نظام آموزشیهابرنامه

 برای طراحی برنامه درسی مناسب هر استان هااستانواگذاری اختیارات به  -2

 ی درسی بوم محورهابرنامهحرکت به سمت طراحی  -3

 ی درسیهابرنامهدر  زیربرنامه -مجری به معلم–تغییر نقش معلم از معلم -4

 مالحظات اخالقی

ای مرتبط با در جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه

ها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت ها، سازمانموضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی

نامه آگاهانه های رضایتدر مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پیروی از اصول اخالق پژوهششده است. 

 .ها تکمیل شدتوسط تمامی آزمودنی

 حامی مالی

 .های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شدهزینه
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