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 چکیده

های نوین تدریس اسا  و همین دیی   کار نگرفتن شایوهه ترین مشاکت  ناا  مموزشای بترین و اسااسایمهم یکی از

عد    من  ی دالیکی از  مموزان به یادگیری را کم کرده که  دانش  ۀاسااا  و عت  کاهش ساااکی کیفی  مموزد شااادهباعث  

زبانی اسا  که امروزه بیایاری از ریرفارسای زبانان در    زبان و ادبیا  فارسای  مهار  معلمان به تدریس زبان فارسای اسا  

و حتی بیایاری از   کنندمن به صاور  مرت  شارک  می  های مموزشایدورهدر  حال یادگیری من هیاتند و   ساراسار دنیا در

کنند و به زبان ریر از فارسای و بومی مح  زندگی وود یا زبان مادری تکلم  مردمانی که در مناطق ریر مرکزی زندگی می

پس مموزد   فارسای دارند   بدین ترتی  نیاز به مموزد صاحیی زبان  شاوند کنند، با ورود به مدرساه داار مشاک  میمی

ویی همه به دنلال     کندمموزد و پرورد هر کشاور اهدا  واصای را دنلال میها نییا   زبان فارسای صارفاب برای وار ی

حال در این میان عواملی    هر کود  از ابتدای زندگی هیاتندصاحیی  پرورد یافتن  و  مووتن میک هد  مشاتر  یعنی  

زبان مموزد شاناسای  سای م ا به ها به شامار مید  ما در اینسای موود یکی از    ۀهندموزد دمشاود که این ناا   باعث می

ود و براسااام رود های مو این مقایه براسااام مکایعا  مقاال  و کتا   فارساای در مموزد و پرورد وواهیم پرداو  

 اس  موری شدهای  معکتابخانه

  شناسیتأثیر زبان مادری، مسی   زبان فارسی، مموزد و پرورد،  های کلیدی:واژه

 مقدمه   .1

هوی  و فرهنگ من کشاور اسا   زبان فارسای نیز زبان ما ایرانیان و ساامان بخش فرهنگ و   ۀزبان هر کشاور نشاان     

زبان را   ی که نابودی یک طوربه   دانندامروزه در بیایاری از کشاورها زبان و هوی  را دو عن ار  داناپ یر می   اسا   هوی  ما

شود که این  اعده در زبان فارسی  دانند  هر زبانی در گ ر زمان داار دگرگونی و تحول میهوی  می  ک میاوی با نابودی ی

اما تما  این    واژگان فارسای را به ا لی  رسااند  ،ای از تاریخهای عربی، ترکی و مغویی در دورهکند  نفوذ واژهنیز صاد  می

به عنوان مثال یکی از این    اس هایی را به این زبان وارد کردهسی مشک  بیایلته  اس    اودانگی من کم نکرده تحوال  از

وارد شادن زبان بیگانه و   همچنین  شااهد اثرا  من وواهیم بود  نزدیک  کعاب  ۀها فضاای مجازی اسا  که در میندمسای 

ثیر بر من نیز أتا بی  ،نیااا   ادیاد برای باه کااربردن من در مکاایماا  روزمره و ریره کاه هاد  ماا در این مقاایاه نییااا   ۀعت ا 

 اس  نلوده

 های پژوهشپرسش  -1-1

 اس ، به اه صور  اس ؟های اساسی که بر مموزد زبان فارسی وارد شدهمسی  .1



مموزان تا اه میزان تخ ااو و انگیزۀ دانش شااود واهمی  تدریس در مموزد و پرورد به اه صااور  انجا  می .2

 ار اس ؟تأثیرگ 

 تأثیر استفاده از زبان مادری تا اه اندازه و به اه صور  در یادگیری زبان دو  نقش دارد؟ .3

 پژوهشضرورت و اهمیت    -2-1

کند که ما  در مموزد از اهمی  بیاایاری برووردار اساا   این مووااو  و تی بیشااتر اهمی  پیدا می  1زبان مادری     

گیری من باعث بهلود یادگیری شاود نه به من مسای  واردکند   ادری و دو  را پیداکنیم و به کارهای زبان مبتوانیم شالاه 

یا وارد شادن زبان بیگانه به زبان فارسای اسا  که    2گیریمسای  به زبان فارسای  ر   ۀیکی از موواوعا  اسااسای در زمین

واژگان بیگانه در زبان   ۀدیی  من نیاز مرد  به بر راری ارتلاط با دیگر افراد در ساراسار دنیاسا  و همین امر سال  اساتفاد

افراد تح ای  کرده بعد از   مثتب  شاود زبانگی می    یا بروورد زبانی بر اثر مها ر  که باعث ایجاد دوزبانگی و یا اندشاودمی

 ایلته این تنها دیی  نییا  گاهی وأکنند   میهای تخ ا ای رشاته وود اساتفادهتح ای  و بازگشا  به وطن وود از واژه

ردن  س  و نگرانی به فراموشی سپاواژگان زبان فارسی شده ۀزدن بر بدنسی مواژگانی بر تشدید این مووو  افزوده و باعث  

توانیم بحث تلفظ واژگان را مورد می  ،کنیماگر بخواهیم به موواو  دیگری اشااره  اندازد زبان فارسای را به  ان اه  فن می

زدن به زبان سای مهمین امر سال      کنیمای با تلفظ نادرسا  اساتفاده میشااید ندانیم و تی از واژه   سای  رار دهیمربر

 ها های متفاو  و ود دارد از واژگان و تلفظ تا صر ، نحو و ترکی ین مورد در حوزههای زیادی در امثال  شود فارسی می

 پیشینۀ پژوهش  -2

اسا ، به شار  هایی که در زمینۀ مشاابه و مرتل  با این تحقیق بودهشار  مخت اری از پیشاینۀ تحقیقا  و بررسای     

 زیر اس :

و   دبیرساتان  عمومی  ابتدایی و فارسای  در دورۀ  فارسای  و ادبیا   زبان مموزد  مقدّماتی در »طر ِ  ارژنگ رتمرواا     

  در  مموزیزبان  هایمهار   « هد  کلی زبان فارسی را کی 1393  سفندا  فارسی  زبان  مموزد  همایش  دانشگاه، نخیتین

 اس  مکای  دانیته  مفهو  با وود  گفتار  تکیه در و  درنگ  و  مهنگ   تناس  به با تو ه متن وواندن  درس   هایزمینه

  همایش  فارسای نخیاتین  زبان  دساتور مموزد  )اامیاکی  در  گشاتاری  دساتور  کاربیا   در »یزو  افشااری نر س     

های اامیکی و بررسی دستور مموزد زبان فارسی  « به بررسی دستورگشتاری و ناریه1393  اسفند  فارسی زبان مموزد

 اس  پرداوته

شاناسای تدریس زبان و ادبیا  فارسای در ناا  مموزد و پرورد )با تأکید  در »مسای   فاوالی مهلود و م ا  علی ییت     

ها زبان و ادبیا  فارسااای و بررسااای  ایگاه علمی باالی من در ا تما  و وانوادههای   « به اایش1بر مقکع متوساااکه  

 اند پرداوته

 
1 Mother tongue 
2 borrowing    



  اسافند   فارسای زبان مموزد  همایش  زبانان، نخیاتیندر »مموزد زبان فارسای به ریرفارسای  حیاینی عارفه و عاطفه     

  باه  فاارسااای  زباان  مموزد  و تااریخچاۀ  پیشااایناه  و  زباان  و  فرهناگ   رابکاۀ  کلی  طورباه  و  ایرانی  فرهناگ   « باه تاأثیر1393

 اند   پرداوته  زبانانریرفارسی

تهران«   ایمل بین  زبانان مجتمعریرفارسای بین  در  فارسایزبان مموزد  در  مادری زبان  در »تأثیر  سایدبا ر  زادهیحیی     

 مموزاندانش اول  زباان  بین  هاایشااالااها  و  هااهیاااتناد، تفااو  زباان  یاادگیری  در مؤثر  عااما   کاه  وکااهاا  ایمقاابلاه  تحلیا  باا

 اس  فارسی تجزیه و تحلی  کرده زبان  منان  دو   زبان انگلییی و

 و نوین  رویکردهای  فارسای به ریرفارسای زبانان )بررسایدر »مموزد زبان  گو شاهریار و کمری محمدروااشاادی     

تواناد بادون مموزد هم »اگرااه یاادگیری زباان میاناد کاه  زبااناان « گفتاهریرفاارسااای  باه  فاارسااایمموزد زباان  هاایااایش

اران و افراد در امور گیاترد  زگتواند به سایاسا گیرد، این نکته بیایار مهم اسا  که مموزد ابزار مهمی اسا  که میصاور 

 هایشان یاری رساند« زبان فارسی، در عینیّ  بخشیدن به اهدا  و برنامه

  فارسای   زبان  دساتور مموزد  در  اگونه؟« اشاکاال   و  هدفی اه برای  فارسای  زبان در مقایۀ »مموزد  مؤمنی  فرشاته     

  کنجکاو،  را  دانشاجو و دانش مموز  که بتواند  مهارتی  از  اساتاد و  مموزگار  مندیاسا : »بهرهگونه تووایی دادهمن را این  عل  و

با ی    درم به  عت گیبی  نتیجه،  در و  و ساکحی سارساری  یادگیری  برای  را   ایی  تنها  نه  بیاورد، بار  گرتحلی  و پرساشاگر

 سازد« می  بینو نکته  نقاد  اه بیا و  یادگیری  مشتا  و  شائق را  یادگیرنده بلکه  گ ارد،نمی

 پژوهش  روش-3

  نکا   یاداش   با و  هاکتابخانه و  هاسای   در  مو ود  مقاال  و  هاکتا   مکایعۀ  با تا  داریم من بر  سعی پژوهش این  در     

  در   مادری  زبان تأثیر  میزان و  بپردازیم  پرورد و مموزد  در  فارسااای  زبان مموزد  بررسااای به  هامن  گردموری و  نیااز  مورد

  اس بوده  ایکتابخانه  صور  به پژوهش  رود    راردهیم  بررسی  مورد را  زبان  یادگیری

 بحث  -4

مخلوط کردن   ،نداشاتن ناریه»  :نوییادهای مو ود را انین میبروی از عیو  دساتور زبان  محمدرواا باطنیدکتر       

مخلوط کردن صاور  و  ورمکردن مقوال  بیگانه به زبان فارسای و در  تحمی ،  نه توصایفی  بودنتجویزی   ،های زبانگونه

ول یا تشادید  ئشاود که اه کیای یا کیاانی میا ال مکر  میؤحال این سا     17تا    14: صاو 1391« )باطنی،  معنی

  « تداو »  ۀیا گوینده هواشنام که از کلمکنند؟  تلفظ می  «لا اثَلا  را ث»گویندگان رادیو که    هیتند؟ها سی ماین  ۀکنند

به معنای مداوم  یا دوا  نیی    ،باشدعربی  دیم بوده  اگر در  و ود ندارد ای در عربی امروزکند؟ انین کلمهاستفاده می

  ۀ اساتفاده از حر  اوااف   « های مکلثتحلیلی از نمایشانامه»گویند:  های ااپ شاده مینوییاان در مقایهیا ناشاران و مقایه

   1389 ابوایحین نجفی« )کنیمکنیم، ما ایزی را تحلی  میما از ایزی تحلی  نمی» اشتلاه

طور رساامی هر شااخو تعلیم  و اویین  ایی که بهاساا   برای تعلیم و پرورد   مموزد و پرورد به عنوان مکانی     

ن  رار دارد  حتی ممکن اسااا  وود باعث ایجاد یک مسااای  م  ۀزیر نار مموزد پرورد و تح  ادار  ،کندوود را مراز می

 کنیم:ها اشاره میحال در این بخش به اند مورد از این مسی   باشد 
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ای را به درساتی  گرایی این اسا  که وییفهگرایی دانیا   مناور از تخ اوترین بحث را تخ اوشااید بتوان اصالی     

 با رود  مکابق  به  بیااتگی ایز هر از   ل   موفقی این نکته نلاید فرامود شااود که »  دهند و به نحو احیاان انجا  نمی

اما مهار  کافی برای    معلم و دبیر دارای مدر  دانشاگاهی بوده    5:   1365  دارد« )ژیرار، مموز  زبان با  مموزگار و  مموزگار

توان به روساتاها اشااره کرد که به دیی  کملود معلم و نلود فضاای کافی یک معلم مجلور به تدریس  تدریس ندارد  یا می

از   »بعضاای  کنند می  دبیر زبان وار ه برای درم ادبیا  اسااتفادهاز   به عنوان مثال   شااودمموز میم به دانشاندین در

پردازند« )ایهامی،  به نکا  دساتوری میکردن یغا  و اشااره کوتاه دانند و تنها به معنیمعلمان هنوز هد  مموزشای را نمی

مموز داار    کند و در این امر تیاال  داشااته باشااد تا دانش   معلم باید اصاا  تفکیک را در بحث مموزد رعای1386

«  سای در حال تدریس »نهاد« و »گزارهبه عنوان مثال اگر در زبان فار  ود  مناور از تفکیک،  داساازی اسا  ساردرگمی نشا 

مادری تیاال  کافی  کند  اگر معلم به زبان اول یا  های متنوعی اسااتفادهاساا ، بتواند کام  من را بازکند و بتواند از مثال

شاود  مموز در کیا  مهار  در زبان دو  بهتر کمک کند  در انتخا  معلمین د   کافی نمیتواند به دانشباشاد، میداشاته

گرف   اما یک معلم  توان علم و تیال  را نادیدهگیرد  نمیشاود، مموزد صاحیی صاور  نمیو اگر هم معلمی گزینش می

طور اساتخدا  نیروی مموز ایجاد کند و همیننیاز، باید بتواند شاور و اشاتیا  را در دانش  عتوه بر داشاتن علم و دانش مورد

 کرد توان از نیروی  وان و با انگیزه برای انتقال این شور و انگیزه استفادهکارممد در مموزد و پرورد بییار کم اس   می

یکی    پردازد می تربی  و  تعلیم  در زبان  نقش به  که اس   نیالتاب امروزی و  دید  ایمقویه  تربیتی  شاناسایزبان  مقویۀ     

 این زمینه نگاشااته،  در  ایارزنده  مثار که    اساا 1967،1969،1982)  هلیدی  مایک  حوزه این  در  افراد بر یااته از  از

مموزد   در  شناسیزبان  هاییافته و  مفاهیم  کارگیری به بر و  دانیته  بییار مهم و اساسی را  معلمان به  شناسیمموزد زبان

  دارد  فراوان  و پرورد تأکید
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ماندن مکای  درسای، تفکیک بخش مموزان به دیی  نا وعد  تفکیک مهار  وواندن از نوشاتن، ساردرگمی دانش     

  درم زبان فارسای اسا  شاناسای رر  بر زبان فارسای عیوبی مشاکار بر زبان  شاناسای از دساتور و تحمی  ا لاری  وانینزبان

ساازی من باید و   و بنابر این در تهیه و مماده  یادگیری و مموزد زبان فارسای دارد های درسای نقش اسااسای در  کتا 

 این برای   برسااند  حداکثر  به را  مموززبان  یادگیری یرفی  بتواند  باید  مناسا  مموزشای  متن  هزینۀ بیشاتری گ اشا   »یک 

های مموزشاای و اگر به کتا       21:  2003  :)تاملینیااون  کند«فعال  را مغز اپ و  راساا   مکرۀدو نی هر بتواند باید  کار

حتی به ساختی  اسا     شاویم با گ شا  اندین ساال محتوا هیغ تغییری نکردهمتو ه می  ،درسای نگاهی گ را بیندازیم

موزد زبان مباشاد و هد  میاتقیم  توانیم کتابی را پیداکنیم که نکا  دساتور فارسای به صاور  کام  منتشار شادهمی

   دیمی های  حتی در بعضااای از کشاااورهای اروپایی هنوز از محتواهای مموزشااای و کتا    باشااادفارسااای را دنلال کرده



کند  مموزان را برطر تواند، نیازهای دانشهمچنین نمی  درساای به کنش گفتار تو ه ندارد   هایکتا   شااود میاسااتفاده

برای    مخ اوصااب  ،شاودمموزان میشکردن ذهن و حوام باعث ایجاد   ابی  و تنو  برای دانعتوه بر فعالبزار مموزشای  »ا

  اساتفاده   که منجا  باشاند، ازطور کودکانی که عت ه به یادگیری زبان داشاتههمین  هیاتند مموزانی که ریرفارسای زبان  دانش

 و   119:  1389ایدینی،  سااودمند باشااد« )مشااکوه  بیاایار  انکودک به  زبان مموزد  در تواندمی  کودکانه  هایداسااتان  از

اساا «    بیاایارتأثیرگ ار  کود  به  زبان  یادگیری بر    ابی  و بودن  مهنگین  به دیی  نیز  کودکانه  شااعرهای از  مندی»بهره

روند تدریس رو به اتوماتیکی و ناامی شادن  ،در ناا  مموزشای که تح  نار مموزد و پرورد اسا     1390  )عشاقوی،

 اب   لول   ۀگرفتن نمر  رمموز به واطشاود و دانشبه پرساش و پاساخ وتم می  ها صارفاباسا   تنو  و به کارگیری ممووته

ی درسا  از گیرکاره شاود و تمرین و تکرار و بسای  و  دی نگرفتن کتا  میمدرم را یاد گرفته که وود این امر باعث  

 به  مکای   زبان،  دستور   یم     در2001)پورنامداریان،    وار ی  مموزان  فارسی برای  فارسی  درمدر کتا     شود من نمی

 هایتمرین  و  نکا  اسا  »بهتر  اسا نگ اشاته  مله  و  یغا   از فراتر  پا را  زبان  سااوتار و اسا شاده  بیان  توصایفی صاور

 )مزوب ،  باشاد«داشاته  بیشاتری تأثیر  تا  شاودبیان  ریرملموم  صاور به  و   ای  محاوره  در  و  مله  از  بزرگتر  بافتی  در  دساتوری

١٩٦٨   

به ایفاظ و   مگاهی و  زبان  نحو دساتور و  صار   که  را من   واعد  اصاول و و  ندانیم وو   را  فارسای  زبان  »تا  اسا   مشاکار     

  به رفع نیازهای  اری   بخوانیم و شاایوا بنوییاایم و و  توانیاا  باد   و صااح  رسااا  نخواهیم یاد نگیریم، اساا ،  معانی

 نییا   زبان  کافی  زبان  دساتور  دانیاتن  تنها  کردن،صاحل   درسا   برای   ١٩٦٤  )  فریک    41:  1374)دامادی،    بپردازیم«

مخاط ، مو عی  و فرهنگ    شااناو   محاوره،  شااناساایِانیااان  دانیااتن  معنای به زبان  اساا    واعد  و  یغ  دانش  از فراتر

 اس  وران من زبان  گویش
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گفته    موریفن بر  ملتنی  مموزشاای  هایرود و  کاربردی  افزارهاینر   از  وساایعی  مجموعۀ به  ایکترونیکی »مموزد     

)نجابی،   اساا «  مجازی  هایدانشااگاه و  هاکتم  همچنین و  اینترن   و ، رایانه،  بر پایۀ  هایمموزد شااام   که  شااودمی

 کوپر،اساا   های بیاایاری کرده و باعث پیشاارف  من شاادهموری در زمینۀ مموزد کمک های اویر فن   در سااال1381

  ت ویری،  صوتی، اعم از  ایکترونیکی ابزارهای از  استفاده »با که  داندمی مموزشی  هایفعایی  مجموعۀ را  ایکترونیکی  مموزد

با مجازی شادن روند مموزد وود باعث تغییر در مموزد و یادگیری      2004  ر،)کوپ  گیرد«میصاور   ایشالکه و  ایرایانه

های  دید مموزد و در  ن در زمینۀ مموزد، اساتفاده از شایوههای مموزد مجازی د   بیشاتر معلماشاود  یکی از مزی می

مموزد  مایر،  هیاتند مموزان در فضاای  دید و متنو  در حال مموزد اهاراو  مشاخو  راردادن تدریس اسا   دانش

 گیترد در یادگیری یاددهی و فرایند در تحول »ومن که داندمی و هوشمندی فعال یادگیری ایکترونیکی را و مجازی

    2005وواهد داشا « )مایر،   محوری و اسااسای نقش ارتلاطا  و موری اطتعا فن فرهنگی سااوتن پایدار و تعمیق و

گیری از فضای مجازی  مموز و معلمان و دانش بهره ویی در هزینه، همکاری بین دانشایکترونیکی صارفهاز مزایای مموزد 



در این باره   برواندر مموزد زبان بیایار مهم اسا      3شاود  شایوۀ ارتلاطیو اساتفاده از اینتر  در روند مموزد بیشاتر می

 ارتلاط از طریق زبان بر راری برای مموزانزبان  سااازیمماده  کنند،میاسااتفاده شاایوه این  از  که  مدرسااانی  »هد   :گویدمی

 که  باید بدانند  باشااند داشااته  زبان  معنای و  کارکرد  ساااوتار،  در مورد  اطتعاتی  باید  مموزان»زبان  مناور، این به  اساا 

 نیز و باشاد  متفاو  داشاته  دهایکارکر  تواندمی  سااوتار  یک  و  باشاندداشاته  کارکرد  یک  اسا   ممکن مختلف  سااوتارهای

   2000کند« )براون،  منتق  را  معنا  تا کنندانتخا  را ترینمناس   ساوتارها این بین از بتوانند  باید

 در حاشیه قراردادن زبان فارسی .  4_4

درصد کمی  شویم که  متو ه می  ،ریزی مموزد و پرورد برای درم زبان فارسی بیندازیماگر نگاهی گ را به برنامه     

  های ریر از انیاانی در ن برای رشاتهمبخش مخت اری از  اسا  وکتسای به درم زبان فارسای اوت اای پیدا کرده  ۀاز برنام

شااود و یادگیری من برای  نمیمیااتق  در نار گرفته  ۀرشاات  ک حتی زبان فارساای به صااور  ی»   اساا نار گرفته شااده

طور  گر بخواهیم به   اهزاد فنیاوییب  پور،مروایه مشاتا « )ی نییا شاناسای ا لارشاناسای و ایرانهای مکایعا  شار رشاته

رمیانگین    طوزبان فارسی برای دانشجویان ریرزبان و ادبیا  فارسی به صور  سه واحدی و به  ،کلی مورد بررسی  راردهیم

حتی ممکن اسا  بخش زیادی از کتا  تدریس نشاود یا    شاودیک سااعته برگزار می  ۀسااعته و یک  لیا  دو  ۀدر یک  لیا 

این واحدها برای رشاتۀ ادبیا  و زبان فارسای به اهار واحد و میانگین حدوداب اه  سااع   به وود دانشاجو واگ ار شاود 

توان پیشنهاد  یکی از راهکارهایی که می  گیرد ها رود تدریس همچنان به صور  سنتی صور  میبرسد که در شهرستان

 ،های نخیا این واحد در تر  ئۀهای بیشاتر برای این درم و اراکردن سااع کردن واحدهای درسای و اواافهاواافه  ،ادد

ممووتگان این رشاته مینده شاغلی من اسا  که بتوانند به اسا   نگرانی دیگر دانش مموزد نگارد، مشانایی با نقد ادبی و    

 د مخارج میندۀ وود را تأمین کنند کنند و بتوانناین رشته به عنوان یک شغ  نگاه
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کند و حافاه این اطتعا  را ذویره و پردازد  فرمیند یادگیری فرمیندی اس  که مغز اطتعا   دید را دریاف  می     

عنوان هاد  مورد پا یرد  شااانااوتی در نار بگیریم،  راردادن مموزد دیگر باه کناد  اگر زباان و مموزد من را یاک نااا می

توان شایوۀ منکقی و بیان منکقی را مموو  و از این شایوه در وواندن و نوشاتن باید نییا   با کمک فرمیندشاناوتی می

ها و توانایی فکری  مموز را در شااناسااایی شاایوهای باشااد که دانشهای زبانی باید به گونهکرد  مموزد مهار اسااتفاده

کنند  »در کت  درساای تفکیف مهار  وواندن از نوشااتن به ان در زبان نوشااتار وود اسااتفادهطوری که بتوبه  کند هدای 

اسا   وواندن و نوشاتن مهارتی پیچیده و نه صارفاب اطتعاتی اسا   مموزد زبان فارسای در  ای   ووبی مشاخو نشاده

  بروی معتقدند     116  –  107:  2000نوشاتن و وواندن اسا  که در بیان شایوۀ وت  فرد نقش اسااسای دارد« )وودز،  

 به  بخشایدن  ی    یا  احیااساا  و  نارا   بیان امری، به  مخاطلان تو ه  ل   رساانی،اطت  هد   با تواندمی »نوشاته  که

  مید، می  شامار به نوشاتن  و وواندن مموزد  رویکردهای   دیدترین   مله  از که  شاناوتیزبان  باشاد، رویکرد       و  ووانندگان
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کاربرد   از  رویکرد این  در   پردازدمی  زبان ترکواک   عناصار به مموزد  حین  در و  مرا  مرا   و  کندمی  مراز   مله را از مموزد

  کنناد« )زنادی، میاساااتفااده  کمتر  وود  ذهن  از  هاامن و ود  باا  فراگیر  اسااا   معتقاد  گردد  زیرامی  پرهیز ت اااویر  و  عکس

1385:  127  -  126     

  انتقال  دانش و  افکار هامن  وساایلۀ به  که اساا   نمادهایی ایزنجیره و  ترساایمی  حرکتی  »ا رای  نوشااتاری،  زبان     

  کلمه، ترسایم   صاور  به موواو   تنایم ذهن،  در موواو   نگهداری   مله از  مشاخو،  بیایار  مهار   اند با  نوشاتن   یابندمی

دارد«    کافی ارتلاط  حرکتی  و  دیداری  حافاۀ  داشاتن و نوشاتن ابزار  صاحیی  کارگیری به  کلمه، و حر  هر  شاک   گرافیکی

   247:  1980الفلین،    مک  و  )واالم
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  هایرود از  بیایاری  ناکارممدی  »دیی  الزانف   ور ی  اعتقاد های یادگیری زبان اواکرا  اسا   بهیکی از مسای      

 توانایی  که این  از مموززبان »هرام  که  اساا   معتقد     او1986  فریمن،-الرساان)  اساا « روانی موانع و ود  زبان مموزد

  درصااد   ده  تا  پنج به را  زبان  یادگیری  امکان  نشااود،  موفق زبان  در یادگیری  یا  باشاادنداشااته  را  زبان  یادگیری برای  الز 

   1986  دهد« )الرسن فریمن،می  کاهش  فرد  وا عی  ذهنی  یرفی 

 کارگیری درست زبان مادری در روند آموزشه . ب4-7

های متنوعی اس   زبان مادری نخیتین  جههها و یبه همین دیی  دارای گویش  ناور و بزرگ اس ایران کشوری په     

های  کنیم که دارای زبان و گویشما در کشاوری زندگی میکند   میزبانی اسا  که کود  از من برای ساخن گفتن اساتفاده

که این مورد در    بنابراین این افراد با مشاکت  زبانی همراه هیاتند  بان مادری همۀ کودکان فارسای نییا  متنو  اسا  و ز

یکی از این مشاکت  ارتلاط بر رار کردن با دیگران اسا   کودکی که از ابتدا به  وورد های اوییۀ مدرساه به اشام میساال

به همین دیی  در     شاودمشاک  موا ه میاواکرا  و شاود با  و تی وارد ناا  مموزشای می ،اسا زبان مادری صاحل  کرده

موز، روند تدریس به زبان مادری اساا   م  به زبان فارساای معلم و دانشتیاالّ  دیی  عد   ،بعضاای از شااهرها یا روسااتاها

گرف  که زبان مادری وود در معر  انقرا   رار دارد  زبان مادری هوی  یک انیاااان اسااا  و بیااایار  توان نادیدهنمی

اما و تی مموزد و تدریس در مراح  اوییه  شود دار  در اوای  دوران مدرسه ودشه ممکن اس  این زبان  پ یر اس  ومسی 

اما نلاید از این موواو  به ساادگی بگ ریم که    شاودسای  به زبان فارسای میمهمین امر سال     ،به صاور  فارسای نلاشاد

ما به این   ۀمموزد  داکرد  هم ۀاما نلاید یکپاراگی را از شاایو   تر کندتواند روند مموزد را سااریعبودن می  4وود دوزبانه

پس اه بهتر که از وود این    های زبان فارساای واژگان اصاای  فارساای نهفته اساا مووااو  مگاهی داریم که در گویش

های   عیّ مو  در  ذهنی ابزار  کند، دومیاسااتفاده  زبان  دو از  اون دوزبانه  »کود   شااود ها در زبان فارساای اسااتفادهگویش

  ازدیااد   دیگر،  طر   از  دهاد می  افزایش  مختلف،  هاایحاایا   در  را  فرد  باایقوّۀ  هاایتواناایی  این،  و  دارد  اوتیاار  در  مختلف

 گروه، این  دید از بنابراین   شاودمی  او  در  شاناوتی  و  فرازبانی  هایمهار  افزایش  باعث  دوزبانه، کود   در  زبانی  هایمهار 
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   هد  مموزد زبان انتقال  1982گروساین،    از  به نق   18:  1374  دارد« )دیناروند،  مثل  تأثیر  افراد،  هود بر  دوزبانگی

 زبانی  عادا   اما  کند می  ایجاد را  مشاابه  فرایندی ایزاماب  وار ی  زبان  یک   مفاهیم فرهنگی و ا تماعی نیز اسا   »یادگیری

  اشاکال،  ترین  مهم  اینجا  در   کندمی بروورد  اسا ،  اساتوار  شاد  به  که  مادری  زبان  با عادا   مید، و ود به  باید  که   دیدی

 و  میااایحیان  میااالمانان، برای   معه  کلمۀ  ارزد  مثال برای اسااا    مق اااد  زبان  در مو ود  فرهنگی  ا تماعی  ابهاما 

   75:  1365  )ژیرار،  یهودیان«
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 برای انجا  هرکاری نیاز به انگیزه و پشتکار اس   انگیزه، هد  اصلی رسیدن به هر      

  دساتۀ  دو به  کلی  بندیتقیایم  یک   در  و  داردوامی  کاری  انجا   سام  به  را  فرد  که اسا   »عاملی انگیزه  ایزی اسا  

  برای  که اساا   مهمی  عام   مموزانزبان  انگیزۀ  مموزیزبان امر     »در1376  )گنجی،  شااود«می  و بیرونی تقیاایم  درونی

بپوشاند«  را مموززبان فردی  هایکاستی از بییاری تواندمی که  طوریبه  دارد   ایکنندهتعیین  بییار کار نقش ادامۀ  و  شرو 

اساتعداد  مموزان را شاکوفا کنند  شاکوفا شادن این توانند اساتعداد و تفکر دانش   معلمین از طریق زبان می1998)دورنیه،  

دهناد و فق   مموزان ا اازۀ ارزشااایاابی نمین باه دانشپیونادد  باه عنوان مثاال معلماااز طریق ولق رود  ادیاد باه و و  می

کردن ایزی از پیش تعیین شاده، وود باعث های وود هیاتند و همین تکرار و حفظمنتار یک پاساخ مشاخو برای ساؤال

مموزان و مکابق با گروه سانی و نیازهای منان باشاد تا د با روحیۀ دانشطور محتوای درسای بایهمین  شاود انگیزگی میبی

موفق   هاارزشایابی  در  اقدر مموزاندانش  که  نییا  این  ناا  تح ایلی  یک   وا عی  »تجلّی  باشاند انگیزۀ مکایعۀ من را داشاته

اگونه    هیااتند، شااهروندان  همان  که من دادبرون  اساا  که این  تح اایلی  ناا   موفقی  یک   وا عی  معیار  اند، بلکهبوده

موواوعاتی تعمق  اه  دربارۀ  و مکر   ساؤایی  اه اسا    منتقدانه و  گرانهتحلی   اقدر  عقایدشاان و  هادیدگاه  اندیشاند،می

   106:  1378نق  شده در: سلیمانیان ،  89:  1990کنند« )شیمانیکی وکای   می

 گیرینتیجه-5

که مشاخو نییا  اه کیای اه بحثی را و میائلۀ مموزد زبان فارسای در ایران کمی پیچیده اسا   به دیی  این     

طور که ساه عن ار شااگرد، معلم و شایوۀ مموزد شاناسای  دا نییا   هماندهد  میائلۀ مموزد از زبانبرای اه مموزد می

تواند روی شایوۀ مموزشای  اما معلم می  نگیزه و عت ه دارد فق  نیاز به اتواند شااگرد باشاد،  از هم  دا نییا   هرکس می

شاود،  تواند در امر مموزد ول  ایجاد کند  زبان مادری اگر به درساتی اساتفادهتأثیر بگ ارد و نداشاتن مهار  و تخ او می

محور،   نمرهگرفتن از نااو شاود  فاصالهتواند یک شایوۀ مموزشای و باانگیزه باشاد  باید هد  اصالی مموزد مشاخوود می

تواند از مساای  به این زبان تا حدودی  تدریس بر اسااام نمره و ممادگی صاارفاب برای ورود به مدارم نمونه یا کنکور می

   د    اویین  شااید  مربوطه  تخ او با  افراد  و  فارسای  زبان  مخ اوصااب  شاناسایامور زبان  در  متخ ا اان  از  کند  اساتفاده لوگیری

 نشاود  اکتفا  عینی و  توصایفی مموزد به  فق   مفید، و  مموزشای  هایکتا   روزرساانی به طور  همین  باشاد   راساتا  این  در  مهم

 شایوۀ  در  تغییرا    شاوداساتفاده مموزدانش هر  در انگیزه  افزایش برای  تدریس   دید هایشایوه  از و  تمرین  هایکتا   از و
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