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 چکیده 

تاثیر حق آموزش به زبان مادری به عنوان یکی از مولفه های حق تعیین  بررسی هدف از انجام این مطالعه: هدف

اص تحقیقی در رشته علوم تربیتی سرنوشت بر سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دوزبانه و استفاده از روش های خ

 برای اثبات سازگاری اقلیت ها در صورت تبیین حقوق آنها در قواعد حقوقی می باشد.

روش انجام پژوهش به صورت شبه آزمایشی و با استفاده از دو گروه کنترل و گواه بود. جامعه آماری تحقیق : روش

بودند که با توجه به ماهیت و هدف تحقیق  98-1397یلی شامل دانش آموزان دوره ابتدایی شهر پاوه در سال تحص

 گروه دو به تصادفی سازی بلوکه روش اساس بر ها نفر از آنان)کالس ششم تحصیلی( انتخاب شدند. نمونه 44تعداد 

رد با نامه استاندارد نشاط اجتماعی آکسفوها پرسشابزار گردآوری دادهشدند.  وارد مطالعه به و شده تقسیم شاهد و مورد

بود. روایی صوری و محتوایی  84/0( و پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی کالیفرنیا با پایایی 81/0میزان پایایی )

نفر از اساتید دانشگاه تهران مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نحوه گردآوری داده ها به  4پرسشنامه های مذکور توسط 

نسخه  SPSS افزارها از طریق نرمها توسط محقق دادهنامهآوری پرسشجمع پس آزمون بود. س از -صورت پیش آزمون

  های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.و آزمون 23
حق آموزش به زبان مادری سبب باال رفتن نشاط  که داد نشان ها داده تحلیل از حاصل نتایج :هایافته

و زبانه می گردد. سهولت یادگیری مطالب به زبان مادری خود از عوامل مهم باال اجتماعی بین دانش آموزان د

رفتن اشتیاق برای تحصیل می باشد. آموزش به زبان مادری سبب افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان 

در مدارس می باشد. پیشنهاد می گردد آموزش و تدریس در مدارس دو زبانه حداقل در برخی از دروس در 

 نار زبان ملی، به وسیله زبان مادری نیز انجام گیرد.ک
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 مسئلهمقدمه و بیان 

 زندگی شاد و بودن شاد سویبهانسان موجودی اجتماعی است که بنا به سرشت و ماهیت خود     

 تمدن آغاز ازاین احساس یا نیاز به شاد بودن (. Sadeghian, 2005) .باشدمی حرکت در کردن

اجتماعی  هایبرنامهبوده و مقصود از تدوین  هافرهنگ تمامی در بشر اساسی نیازهای از یکی انسانی

 نیاگفت نحوه رسیدن به  توانمی. هرچند که باشدمینیز در اصل دست یافتن به همین مورد 

 ,Ballas and Dorling) شادمانی در جوامع و ادوار تاریخی مختلف متفاوت و متمایز بوده است.

و در تعارض با عدم  باشدمیع به مفهوم رضایت از زندگی شادمانی یا نشاط فردی در واق (2007

شادی ناشی از  (.Talebzadeh, 2011) رضایت از زندگی و احساس ناکامی و ناشادمانی قرار دارد.

و  یافتهسازمانهماهنگ و منسج  صورتبهعملکرد مجموعه حسی عاطفی بدن یک فرد است که 

 یک آن معنای ترین ابتدائی در زبان Eskandari (2007). گرددمیسبب باروری اندیشه در فرد 

 گرددمی نژادی و قوم هر با افراد بین ارتباط برقراری موجب که آیدمی حساببه ارتباطی یوسیله

 یکسان حیوانات و موجودات دیگر ارتباطی وسیله با حدودی تا را زبان توانمی برداشت این در که

 و هانگرش ،هااندیشه افکار، بیان وسیله بلکه نیست ارتباطی یلهوس یک فقط هاانسان زبان اما دانست

 ارتباطی نقش نه و باشدمی زبان اطالعی نقش زبان، نقش این. است نیز خارج جهان از هاآن شناخت

 و یادگیری توانایی دیگری موجود هیچ و است انسان ذهن ذاتی توانایی، این برداشت این در که آن

 شناسانروان و شناسان زبان از ضدونقیضی هایگزارش که چند هر. ندارد را انیزب چنین یریکارگبه

 )برای زبان بودن ذاتی تئوری براساس اما است شده ذکر حیوانات وسیلهبه زبان یادگیری بر مبنی

 زبان یادگیری توانایی دیگری موجود هیچ شد مطرح چامسکی توسط بار اولین برای که انسان(

 توانمیدیگر ن شدنجهانیمتعدد و پدیده  هایمهاجرتدر دنیای معاصر با توجه به . ندارد را انسان

 هایمکاندر چنین فضایی،  تبعبهکشوری را تنها دارای یک نژاد، قوم، مذهب و... دانست.  وضوحبه

 طبیعتاًمختلف که  هایزبان. چند فرهنگی با باشندمی روروبهآموزشی نیز با پدیده چند فرهنگی 

(. انگیزه برای تحصیل یکی از Sadeghi, 2012) سازدمیمواجه  هاییچالشیادگیری را نیز با 

 المللبیندر دنیایی  هااقلیتحقوق  ترینمهممعیارهای تعیین سرنوشت ما در آینده است. یکی از 

در اهمیت دارد که  قدریبه. این حق باشدمی هادانشگاهحق آموزش به زبان مادری در مدارس و 

برخی بر این  .د منجر به استفاده از حق تعیین سرنوشت گرددتوانمیصورت نقض سیستماتیک آن 

ترادف با زبان مادری متصورند که زبان مادری همان زبان بومی است اما در واقع زبان بومی گاهی 

سبب  درهرحالزبان مادری  جایبه. کاربرد زبان بومی باشدمیمتفاوت از آن  درهرحالاست ولی 

به دلیل  همآنبنابراین تعریف خاصی از زبان مادری وجود ندارد ؛ سردرگمی و آشفتگی خواهد شد

یا زبانی که فرد با آن  دانندیمشناخت محدود از روش آن است. برخی آن را زبان یادگیری کودک 

مادری  آموزش به زبان درهرحالاما ؛ خانواده کودک است مورداستفادهیا زبانی که  کندیمتکلم 

به زبان  آموزش حق (.,Sharifi 2006) عنصر بنیادین آموزش بین فرهنگی و چند فرهنگی است
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زبان خویش  آموزشدر  هااقلیتمادری متضمن حق افراد بر یادگیری زبان مادری و همچنین حق 

بان آینده همانند ز یهانسلرشد و تضمین انتقال آن زبان و فرهنگ به  نیتأمحفظ بقاء،  منظوربه

نژادی، قومی،  یو چندگانگ. تنوع باشدمیمعیار آموزشی و یا همچون یکی از موضوعات درسی 

بارز دولت کشورهای موجود است. این تنوع در حوزه زبان از ابعاد  یهاشاخصهفرهنگی و مذهبی از 

این زبان زنده وجود دارد که  600. در جهان کنونی بیش از باشدمیبرخوردار  ترگستردهبسیار 

  میلیون مردمان بومی و حدود  250موجود در میان  هایزبانشامل تعداد زیادی از  هایزبان

 توانمیاز حق بر آموزش  درهرحال( ,Sharifi 2006) باشندمیگروه قومی  6000الی  5000

شادی و  هم شامل یادگیری هم تدریس و تحصیل( یاد کرد.) حق آموزشی زبان مادری عنوانبه

امید به زندگی و به طبع آن  یهاشاخصهخود یکی از  گرددمیه از حق تحصیل ایجاد نشاطی ک

روشن  اندشدهمیدانی نیز انجام  صورتبه. این مسئله حتی در برخی تحقیقاتی که باشدمیتوسعه 

و  ترطوالنیگردیده است که نشاط در تحصیل سبب کسب تحصیالت باالتر و در طول ان عمر 

فرهنگی خود سبب رابطه معکوس آموزش تک در .(schuller, 2009) گرددیم ترسالمزندگی 

 :شودمیزیر  هاییآسیبپیدایش 

 .شودمیبرانگیخته ن هافرهنگکنجکاوی کودک برای یادگیری سایر . 1

 .شودمیآموزش تک فرهنگی موجب رشد خالقیت ن. 2

 .کندمیآموزش تک فرهنگی راه رشد تفکر منطقی را سد . 3

 .شودمیحساسیت و توجه  و فقدانایجاد تکبر و نخوت   موجبوزش تک فرهنگی آم. 4

 (,Javadi 2000)کندمیآموزش تک فرهنگی بستر مناسبی برای نزاد پرستی فراهم . 5

یا  ترینمهماجتماعی  هایزمینهدر تمام  دهندهپرورشمحیطی  عنوانبهمحیط آموزشی     

. ایجاد نشاط باشدمیشخصیت فرد  گیریشکل هایحیطم ترینمهمیم بگویم یکی از توانمی

که انگیزه به دنبال آن است  و آنچه شودمیکه بیان گردید خود سبب ایجاد انگیزه  گونههمان

بر تحصیل به زبان مادری عالوه Salimi and Ramezani (2014) یادگیری در فرد است. اثربخشی

 .گرددمییلی نیز سبب پیشرفت تحص نوعیبهآسان کردن یادگیری 

. البته مقصود باشدمیحق تعیین سرنوشت  هایمؤلفهممنوعیت تحصیل به زبان مادری یکی از     

 حق این اعمال به سرنوشت، تعیین حق از جنبه داخلی است. این 1ما در اینجا حق تعیین سرنوشت

 ساکن مردم هکلی اول درجه در عنیی؛ شودمی مربوط کشور کی ارضی تمامیت حفظ چارچوب در

 در و نمایند مشارکت در حکومت و نموده انتخاب آزادانه را خود سیاسی نظام دارند حق کشور یک

( Azizi, 2006). نمایند ابراز را خود هویت آزادانه ندتوانمی کشور یک در ساکن هایاقلیت دوم درجه

 همه به self- Determinationعبارت  در« Self» واژه بشر حقوق کمیسیون ویژه مخبر گفته براساس

                                                           
1. self- Determination 
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 بتوانند تا باشدمی مردم همه ناپذیرتخطی حق سرنوشت، تعیین حق و شودمی اطالق مردمان

 .نمایند کسب خود برای یالمللبینموقعیت  و تعیین را خود اجتماعی و اقتصادی سیاسی، سیستم

(Akhavan Kharazian, 2007 ) ان و خط رسمی و زب»قانون اساسی ایران آمده است:  15در اصل

مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و 

های گروهی و تدریس ادبیات مطبوعات و رسانه های محلی و قومی درخط باشد ولی استفاده از زبان

نام  "برابری قومی"ان نیز قانون اساسی ایر 19زبان فارسی آزاد است. اصل  در کنارمدارس،  در هاآن

قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی  مردم ایران از هر»شود: دارد و در آن چنین توضیح داده می

در ایران برنامه مدون و «. ها سبب امتیاز نخواهد بودبرخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این

و آموزش عالی  وپرورشآموزشدر  هاآن بومی یا تدریسهای مندی برای دادن نقش به زباننظام

های زبانی دیگر در های درسی به زبان فارسی است و هیچ کتابی به گروهوجود ندارد. تمام کتاب

  .(Talebzadeh, 2011) ایران )آذری، کردی، عربی، ترکمنی، گیلکی و ...( وجود ندارد

نشان  2018تا  2016 هایسالن در بین های شادمانی در جهاآمارهای پایگاه دادهاز طرفی دیگر     

از لحاظ شادی و در  به پایین جزو کشورهای متوسط کشور 156از  117با رتبه دهد که ایران می

 Jalili Kamjoo) .قرار دارد نیجریه، بورکینافاسور، گینه بیسائو، سومالی و کنیاردیف ممالکی چون 

and Nademi, 2018ای انجام شده در داخل کشور توسطه( در این راستا، نتایج بررسی(Jafari et al 

تن از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با استفاده از تست آکسفورد  6089که روی  2003)

 82/45میانگین نشاط در بین دانشجویان  87انجام گرفته، نشان داده است که در مقیاس صفر تا 

تن از دانشجویان در  303بر روی  Zohur and Fekri (2003)  پژوهش دیگر که توسط بوده است.

بوده است. نتایج مطالعات نشان  42دهنده میانگین نشاط برابر با شهر تهران انجام شده، نشان

دهد که نشاط و شادمانی در بین جوانان چندان مطلوب نبوده و به خاطر برخی فشارهای روانی و می

از   Alizadeh Aghdam  et al (2011فسردگی هستند )گرفته، دچار ا ها قراراجتماعی تحت آسیب

و رفتارهایی که از او سر  کندمیانسان موجودی است اجتماعی و درون اجتماع زندگی طرفی دیگر 

عوامل اجتماعی قرار می تأثیرزند بخشی در ارتباط با تعامالت اجتماعی است و به نحوی تحت می

-که در جمع از خود نشان می است ایی متفاوت از رفتاریرفتار یک فرد در تنه کهطوریبهگیرد، 

 است مباحثی ازجمله شدهمطرح سالمت روان ینشانه ترینمهم عنوانبه که اجتماعی سازگاری. دهد

 اجتماعی، است. رشد کرده جلب خود به را مربیان خصوصبه از روانشناسان و بسیاری توجه که

 میزان فرد، اجتماعی رشد گیریاندازه معیار شود.محسوب می شخص هر رشد یجنبه ترینمهم

 ارتباط در هاآن با فرد که با اطرافیانی سازگاری در تنهانه اجتماعی، رشد است. دیگران با سازگاری او

 Basir Shabestari) دارد تأثیر نیز شخص تحصیلی و شغلی در میزان موفقیت بلکه است، مؤثر است

et al., 2013 .) 
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انسان  .یعنی هر رفتار که متضمن کنش متقابل دو یا چند انسان باشد 1ری اجتماعیسازگا    

و نیاز به  دهدمیاجتماعی از خود نشان  هایگرایشموجود اجتماعی از همان بدو تولد  عنوانبه

نیازمندی به عوامل بیرونی در انسان  هاینشانهکسب حمایت و امنیت از طرف مراقبین شاید اولین 

 توجهجلببرای  بینیممیاد زاول زندگی در نو هایماهخند اجتماعی را که در حدود است. لب

شروع زودرس چنین رفتاری  .اطرافیان و برقراری یک نوع ارتباط ساده با محیط و اجتماع است

نیاز به دوست داشته شدن، نیاز به  .حاکی از اهمیت روابط و سازگاری اجتماعی برای فرد است

را  هاآن ه کسب امنیت و نیاز به پیوند جویی از نیازهای اساسی انسان هستند که مزلوحمایت، نیاز ب

کرده  تأکیددر خودشکوفایی فرد  هاآننیازهای خود قرار داده است و به اهمیت  مراتبسلسلهدر 

 رشد یریگاندازه . معیارشودیممحسوب  شخص هر رشد یجنبه ترینمهم اجتماعی، رشداست. 

 که با اطرافیانی سازگاری در تنهانه اجتماعی، رشد .است دیگران با سازگاری او میزان رد،ف اجتماعی

 تأثیر نیز شخص تحصیلی و شغلی موفقیت در میزان بلکه است، مؤثر است، ارتباط در هاآن با فرد

انان از اهمیت به سزایی برخوردار است و نوجو تحصیلی دانش آموزانبا توجه به اینکه دوران  دارد.

، آموزش به زبان مادریبیشتری برخوردارند و با توجه به اینکه  پذیریآسیب فشارزادر مقابل حوادث 

طور مستقیم تحت به هاخصیصهنقش مهمی در سالمت روان، موفقیت و سازگاری افراد دارند و این 

به زبان  زشآموکه آیا  پاسخ دهد سؤالاین  درصدد است بهمحیط قرار دارند، این پژوهش  تأثیر

 خواهد بود یا خیر؟ مؤثر آموزانو نشاط اجتماعی دانش بر سازگاری اجتماعی مادری

 

 مبانی نظری و پیشینه

شهروندان از  مندیرضایترا  یافتگیتوسعه هایمؤلفهاخیر یکی از  هایسالسازمان ملل متحد در 

 سازهمسان هایبرنامهدوین ناشی از ت خودخودیبهزندگی خود اعالم نموده است. نشاط اجتماعی 

نشاط اجتماعی هر چند . باشدمیاکثریت شهروندان  موردقبول ،اجتماعی و آموزشی در سطح جامعه

 هایگروهشامل  چراکه باشدمیه اجتماعی آید اما در اصل یک پدیدمیبه وجود ابتدا در فرد 

مواهب زندگی عمومی همراه  بنابراین، نشاط اجتماعی همان سطح برخورداری از؛ باشدمیاجتماعی 

در  .با اقناع ذهنی و اجماع عینی است؛ یعنی باید تعریف فردی و بیرونی از نشاط با هم مقارن باشند

 و مشارکتتوسعه تعامل میان مردم و نهادهای دولتی و اجتماعی، توسعه اعتماد   توانمیاصل 

اصلی نشاط اجتماعی  هایخصهشاعمومی در جامعه، حس رضایت فردی و جمعی از زندگی خود از 

 نمودهدولت را مکلف  روشن طوربه برنامه چهارم توسعه 97ماده ب  بند زین. بر همین اساس باشدمی

های اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامعی برای بسط و پیشگیری و کاهش آسیب منظوربه که

های دینی و هنجارهای گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی، تعمیق ارزش

                                                           
1. Social adjustment 
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 سیاسی، مختلف هایحوزهخواهان بسط نشاط در  ایاگر جامعه درهرحال .اجتماعی اقدام نماید

 گام بردارد هایمؤلفهاین  براساسباید در چهارچوبی قانونی  باشدمی... و فرهنگی اجتماعی،

(Akhshi and Golabi, 2015). 
 

 تعریف سازگاری اجتماعی

از شخصیت را  ییهایژگیاند و وری فرد را در برابر محیط موردتوجه قرار دادهروانشناسان، سازگا

تا خود را با جهان پیرامـون خـویش سـازگار سـازد،  کنندیاند که به فرد کمک مبهنجار تلقی کرده

در این میان  .دسـت آوردو جایگـاهی بـرای خـود بـه یعنی با دیگران در صلح و صفا زندگی کنـد

عملکرد در  ینحوه های خود وری اجتماعی انعکاسی از تعامل فـرد با دیگران، رضایت از نقشسازگا

 دارد. قرار خانواده انتظارات و فرهنگ قبلی، شخصیت تأثیرتحت  ادیزاحتمالهاست که بهنقش

(Zahra et al., 2015) اجتماعی، عملکـرد نقـش، یهاسازگاری اجتماعی معموالً در اصطالحات نقش 

 یهاواژه ت. گاهشده اسـ یسازمتعدد مفهوم یهادیگران و رضایت با نقش درگیـر شـدن بـا

 دانندیماجتمـاعی  سـازگاری با مترادف را پسند جامعه رفتار و یریپذجامعه اجتماعی شدن،

(Macron and Bolandmatan, 2014))جتماعی شدن فرایندی است کـه فـرد از طریـق آن . ا

 ,Jerry Arendt) ةبه گفت. آموزدیها و رفتارهای موردنظر فرهنـگ و جامعـه خـود را مزشها، ارقالب

ها که شامل گسترش اند از: الـف( کنترل تکانهاجتماعی شـدن عبارت یسه هدف عمده ،(1995

جنسی و  یهاشغلی، نقش یهانقش رندهیآمادگی نقش و عملکـرد دربرگ وجدان است، ب(

پرورش منابع معناداری  (مراسـمی نظیـر ازدواج و پـدر و مـادر شـدن اسـت، جکـه در  ییهانقش

 .و زنـدگی برای چه چیزی است است، چـه چیـز دارای ارزش اسـت تیاهم است که چه چیزی با

ارگانیزم برای تغییر فعالیت خود در راستای انطباق با  معتقدنـد کـه سـازگاری تمایـلشوبن  و شافر

درواقع پاسـخی بـه تغییـرات محیط پیرامون است. این ویژگی تعامل و سازگاری  محیط است کـه

فرد با دیگر افراد و ساختارهای ارزشی درواقع مهارت اجتماعی است که تعامل پیوندها و مناسبات او 

 .کندیرا تأمین م کندیکـه در آن زندگی م یاارزشی جامعه یهارا با دیگران و جنبه

     

 سازگاری اجتماعی یهاهینظر

 پویشی روان ةینظر

و  (هشیار)حافظـه معمـولیالگوی فروید بر آن است که در ذهن سه ناحیه وجود دارد: هشیار، نیمه

ناهشیار )بخشی از ذهن که برای هشیاری غیرقابـل دسترسـی اسـت(. وی هـمچنـین یـک الگـوی 

ان نگار ذهن است. او بر این بـاور بـود ساختاری از شخصیت به وجود آورد که مکمل این الگوی مک

وسیعی از رفتارهای انسان باهم تعامـل  یکه شخصیت دارای سه مؤلفه است که برای ایجاد مجموعه

خالصه برای سـه جنبـه  ییهافیزیکی در بدن نیستند، بلکه برچسب یهاتی. این سه جز کلکنندیم
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نهاد از اصل  .شوندیا، بن، من و فرامن نامیده مه. این مؤلفهروندیشمار ماز عملکرد شخصیت به

نیازها بایستی بالفاصـله ارضـا شوند و از تفکر فرایند اولیه  ةکند ـ تصوری که هملذت پیروی می

، زیرا شودیمن نهایتاً از بن پدیدار م .کندی)که ابتدایی، غریزی و جدای از واقعیت است( استفاده م

جهـان خـارج برخورد کند. من از اصل واقعیت پیروی  یهامؤثر با خواسته یاگونهبه تواندینهاد نم

های و مراقب است که تکانش - تصویری که رفتار بایستی واقعیت خـارج را مـدنظر بگیرد -کندیم

شود. مـن از تفکـر فرایند ثانویه )مبتنی بر واقعیت(  ءو مناسب ارضا انهیگرانهاد به شیوهای واقع

والدین و اجتماع است. همین  یهافرامن، سومین مؤلفه شخصیت، تجسم ارزش  .کندیاستفاده م

و بیشتر در پی تکامل است  که چه چیز درست و چه چیز غلط است کندیمؤلفه اسـت کـه تعیین م

کـه والـدین بـه کـار  ییهاهیها و تنبقواعد در فرامن از نظام پاداش قیدق یالگو ،تـا در پی لـذت

آنچه والدینش  از کوشدی. کودک برای جلب محبت و عالقه والدینش مردیگیسرچشـمه م برندیم

آنچه که  و طرد شدن از متابعت کند. کودک برای اجتناب از درد، تنبیه دانندیآن را درست م

تأثیری ثانویه  توانندی. گرچه سایر مراجع قدرت نیز مکندیاجتناب م دانندیوالدینش آن را خطا م

. ردیگیرشـد فـرامن داشـته باشـند، فروید معتقد است که فرامن عمدتاً از والدین سرچشمه مبـر 

فرامن را  .شودینامیده م یفکن( درونتربزرگوالدین )و جامعه  یهافرایند پذیرش یا جـذب ارزش

نبه از آن ج - کنندههیدهنده، یکی تنببه دو دستگاه فرعی تقسیم کردـ یکی پاداش توانیبازهم م

. هر آنچه والدین آن را تأیید کنند یا ارج شودیمن آرمانی نامیده م دهدیفرامن که به رفتار پاداش م

 آوردی. بدین ترتیب من آرمانی معیارهایی متعالی فـراهم مشودینهند به درون من آرمانی جذب م

ایی کـه مناسـب بـا آن باشد. من آرمانی به شـما بـه خـاطر رفتارهـ هاآندر پی  یستیبایکه م

 فـرامن ةکنندهی. جنبـه تنبدهدیوادار کردن شما به احساس غرور، پاداش م لهیوسمعیارها باشد به

 .شودی. آنچه والدین آن را رد کنند یا به خاطر آن تنبیه کنند جذب وجدان مشودیوجدان نامیده م

برای دیدن  .کندیل و افکار بد تنبیه موجدان با ایجاد احساس گناه در شما، شما را به خاطر اعما

 .(Yavari, 2012) شرح مبسوط این نظریات ن.ک:

هر نوع تکانش بن را که جامعه )یعنـی  کوشدیاست: اول، م وستهیپهمفرامن دارای سه نقش به   

 من را مجبور سـازد کـه بیشـتر بـا در کوشدیکامالً منع کند. دوم، م کندیوالدین شما( محکوم م

فرد را بـه  کندینظـر گرفتن مالحظات اخالقی عمل کند تا با مالحظات عقلی، سوم , سعی م

در دید آدلر زندگانی در  (.Yavari, 2012) و عمل هدایت کند سـمت کمـال مطلق در اندیشه، کالم

فردی برتـر بالفاصله و فوری است و  یهامتقابل و هدف یهاتیاجتماع از یکسو مستلزم محدود

زندگانی تنها شکل  نیچننی، از سوی دیگـر ادینمایسان را مجبور به همیاری و همکاری مان

ها یعنی وی را فـراهم سـازد. بـدین ترتیـب در کنـار رنج "ایمنـی"موجودیتی است که بتواند 

مرهمی نیز نهاده شـده اسـت و آن توحیـد کامـل بـا گـروه اجتماعی  ،احساسات ناتوانی و کهتری

ت. به نظر آدلر این یکپارچگی یا توحید با گروه در هر فرد سالم براثر تمایل عمیقـی کـه ناشی از اس
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اجتماعی زیستن است و انسان را به دوست داشتن و پذیرفتن دیگری و همکـاری و تعاون  یزهیانگ

 .(Mansour and Prosecutor, 1990) گرددیتسهیل م کشاندیم

 یادگیری نظریه

همان  براساسرفتاری یک بیماری نیست، بلکه پاسخی است که  یشناسبیرفتاری، آسدر دیدگاه 

. شوندیآن یاد گرفته م براساسالگوهای پاسخ  یشده است که همهاصول رفتاری یاد گرفته

یادگیری، نگهداری و تغییر رفتار نابهنجار، درست مانند یادگیری رفتار عادی است و رفتار عادی را 

پر از تقویت ناشـی شـده اسـت  یحساب آورد که از یک گذشتهیک سازگاری به توانینیز م

(Yavari, 2012.) محرک ـ پاسخ که از سوی روانشناسانی چون هال، داالرد و میلر  یهینظر براساس

 جهیارائه شد، هـر یادگیری مستلزم برقراری ارتباط بین محرک و پاسخ است. ایـن ارتبـاط درنت

داالرد و میلر نوزاد درمانده و ناتوان  ی. به گفتهشودیتحکیم م ردیگیعضـًا صورت متقـویتی کـه ب

. دیآیبه درد و سرما به دنیا م ییهاچون گرسنگی، تشنگی و واکنش یاهیهـای اول انسان با کشاننده

 عنوان عضـو یـکاست که موجب تمایز بزرگساالن به ییهازهیالبته کودک فاقد بسـیاری از انگ

 . بسیاری از کشانندهشودیو یا یک حرفه م اجتماعی، یک شغل قبیلـه، یـک ملـت، یـک طبقـه

 یهاترس طورنیو هم های مهم مانند میل بـه پولـدار شـدن، آرزوی هنرمند یا استاد دانشگاه شدن

 الرد و میلر تأکیددا. شوندیشدن یاد گرفته م ریپذخـاص و احسـاس گنـاه در جریـان جامعه

خود پیدا  یهاپسندی برای ارضـای سائق جامعه یهاکه کودک در جریان رشد باید روزنه کنندیم

خصوص شـامل غـذا خـوردن، آداب توالـت رفتن، رفتار جنسی، مهم یادگیری، به یهاتیکنند. موقع

 (.Yavari, 2012) رفتار پرخاشگرانه است

 یادگیری شناختی ـ اجتماعی ةینظر

یادگیری منتهـی شـد. ایـن  یهاهیبه پیدایش نسل دومی از نظر یسازییکرد شرطنارضایتی از رو

و  کنندینامیده شدند زیرا بر نقش فرایندهای اندیشه در رفتار تأکید م "شناختی" هاهینظر

که افراد اغلب از یکدیگر یـاد  ورزندیزیرا بر این عقیده تأکید م شوندینامیده م "اجتمـاعی"

بازخورد  تأثیرهت تعیین انجام دادند. ج ایمطالعه Afshari et al (2015) (.Carver, 2000) رندیگیم

فارسی(، از  -)کردی و زبانهوزان آمبه زبان مادری و فارسی بر پیشرفت خواندن و نوشتن دانش

 عنوانبهنفر  45آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی یک مجتمع آموزشی در شهرستان اشنویه، دانش

آموزان در سه گروه مجزا قرار گرفتند: گروه انتخاب شدند. دانش ایخوشه گیرینمونهه با روش نمون

آزمایشی اول که بازخورد به زبان مادری دریافت کردند، گروه آزمایشی دوم که بازخورد به زبان 

 وریآجمع منظوربهبازخوردی دریافت نکردند.  گونههیچفارسی دریافت کردند و گروه کنترل که 

 هاییافته، از یک آزمون پیشرفت تحصیلی که توسط محقق طراحی شده بود، استفاده شد. هاداده

بر پیشبرد  داریمعنی تأثیرارائه بازخورد به زبان مادری  داد کهحاصل از تحلیل کواریانس نشان 

زبان مادری آموزان دوزبانه دارد و بین گروه آزمایشی اول )که بازخورد به خواندن و نوشتن دانش
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اما بین ؛ مشاهده شد داریمعنیدریافت کردند( و گروه کنترل )که بازخورد دریافت نکردند(، تفاوت 

 داریمعنیگروه آزمایشی دوم )که بازخورد به زبان فارسی دریافت کردند( و گروه کنترل تفاوت 

چندانی بر پیشرفت  رتأثینشان داد که ارائه بازخورد به زبان فارسی  هایافتهوجود نداشت. این 

گفت  توانمیپژوهش حاضر  هاییافته براساسآموزان دوزبانه نداشته است. خواندن و نوشتن دانش

 شد.با مؤثرد در بهبود عملکرد آنان توانمیکه ارائه بازخورد به زبان بومی به دانش آموزان دوزبانه 

 درسی دوره هایکتاب کلیه یمحتوا تحلیل به Vafaie and Sobhani Nejad (2015)در پژوهشی 

 که است داده نشان پژوهش این یهایافتهپرداختند.  1392-3 تحصیلی سال در نظری متوسطه دوم

 آموزان دارایدانش به مختلف یهافرهنگ معرفی پژوهش، این در شده مطرح هایمؤلفه بین از

 در اما؛ است بوده فراوانی کمترین دارای نیز مختلف آراء تحمل و درک به کمک و فراوانی بیشترین

 Macronoi and) است. نشده توجه اصالً چندفرهنگی آموزش هایمؤلفه از بسیاری به کل

Bolanhematan (2013  دوره ابتدایی نشان  هایکتاببا عنوان آموزش چندفرهنگی در  ایمطالعهدر

آموزش چندفرهنگی دادند که در محتوای کتب درسی در دوره ابتدایی توجه چندانی به مفاهیم 

 در فرهنگی چند جایگاه»عنوان با  Iraqiyeh, Fathi and ajargah (2012)یدر پژوهش نشده است.

 تبیین و ایمدرسه آموزش در فرهنگی چند جایگاه بررسی با هدف «عالی آموزش و ایمدرسهآموزش 

 استهزاءِ سایر در اجتماعی و خانوادگی هایزمینه وجود پژوهش، نتایج عالی، آموزش در آن آثار

 همة برادری برابری و خصوص در دینی اطالعات ضعف فرهنگی، تعصبات و برتری احساس ،هافرهنگ

 .دهدمی نشان را فرهنگی برجسته آثار و هاشخصیت از دانش آموزان همة اطالعاتی ضعف ،هاانسان

در دانشجویان و  نفسعزتو  عمومی که بین سالمتنشان داد  Ghorbani et al (2012)ی هایافته 

وجود دارد که هر چه افراد از زبان مادری بیشتر استفاده  دارمعنیتسلط بر زبان مادری تفاوت 

 .باشندمیبیشتری  نفسعزتنیز دارای  ؛ وهستند نمایند از سالمت عمومی بیشتر برخوردار

تدوین برنامه درسی چند با عنوان تلفیق راهبردی مناسب برای  et al (2099 Iraqiyeh) ایمقالهدر 

مستقیم درگیر تنوع اقوام و  طوربهفرهنگی با ذکر این نکته که در بسیاری از کشورها مانند ایران 

 هایبرنامهفراهم کردن بسترهای مناسب در ی مختلف هستند، وظیفه تعلیم و تربیت را هافرهنگ

عنوان در پژوهشی با  Azizi et al (2009) .کنندمیمختلف بیان  هایبافرهنگدرسی برای آشنایی 

نشان « شهر سنندج از منظر دانشجویان معلمتربیتبررسی وضعیت آموزش چندفرهنگی در مراکز »

 مراکز مدرسان و نیست برخوردار مناسبی جایگاه از فرهنگی چند آموزش دادند که از نظر دانشجویان،

توجه  چندان خود هایآموزش در فرهنگی چند مفاهیم و موضوعات و مفاهیم به نیز معلمتربیت

چند  آموزش مفاهیم به چندانی توجه که کندمی مشخص نیز هاکتاب محتوای . تحلیلکنندمین

در مقاله آموزش چند  Khosravi (2008) است. نشده معلمتربیت مراکز درسی محتوای در فرهنگی

 ای هاسالمی است که در اصطالح چند فرهنگی مفهو نویسدمی شدنجهانیفرهنگی، الزامی برای 

 هاآنشده و منظور این است که با وجود گسترش ارتباطات بین کشورها و حرکت  تأکید بر آن، ریخ
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همچنان  هاآنفرهنگی بین  هایتفاوت، مسئله اقوام و ایمنطقهنظامی جهانی یا حداقل  سویبه

 اهمیت خاصی دارد.

      

 شناسی پژوهشروش

با دو گروه )یک گروه  آزمونپس آزمونپیشتجربی است و از طرح  هروش این پژوهش نیم   

آزمایش و یک گروه کنترل( استفاده شد. در این طرح از یک گروه تجربی و یک گروه شاهد با 

استفاده شده است. این مطالعه در حیطه تحقیقات کاربردی قرار دارد.  آزمونپسو  آزمونپیش

زان پسر مقطع ابتدایی)پایه ششم( شهر پاوه در سال تحصیلی آموجامعه آماری تحقیق شامل دانش

 هانمونهنفر از آنان انتخاب شدند.  44بودند که با توجه به ماهیت و هدف تحقیق تعداد  1397-98

شدند.  وارد مطالعه به و شده تقسیم شاهد و مورد گروه دو به تصادفی سازیبلوکه روش براساس

و محتوایی ابزارهای  یصورزبان بومی صورت گرفت. روایی  وسیلهبهبرای گروه مورد آزمایش تدریس 

قرار گرفت. محتواهای آموزش داده  تأییدنفر از اساتید دانشگاه تهران مورد  4نظرات  وسیلهبهمطالعه 

 8. تعداد جلسات شدیمیکسان بود و یک مطلب با دو روش مجزا آموزش داده  گروهشده در هردو 

آموزان به دو درسی در برنامه روزانه دانش یهاکتاببود که اصول مربوط به  جلسه یک ساعت و نیم

 . شدیمزبان مجزا در دو گروه ارائه 

 اجتماعی نشاط

 سال در پرسشنامه ایـن. شـد اسـتفاده آکسـفورد پرسشـنامه از اجتماعی نشاط میزان سنجش برای

 با رایزنی از پس آرجیل پرسشـنامه، نایـ سـاخت در. اسـت شـده تهیـه لـو و آرجیل توسط 1989

 گویه 21 بیترتنیابه و کند معکوس را بـک افسـردگی فهرسـت یهاجمله تـا شـد بر آن بک، آرون

 سرانجام. برگیرد در نیز را شادکامی یهاجنبه سـایر تا افزود آن به دیگر گویه 11 سپس. کرد تهیه

 کردن مرتب از پس تا خواست هاآن از و کرد رااج دانشـجو 8 مـورد در را ایگویـه 32 فهرست

 از برخی در تغییر ایجاد با ترتیب بدین. کنند قضاوت نیـز آن صـوری اعتبـار دربـارة ،هاگزینه

 سال چند از بعد. یافت تقلیل گویه 29 به فهرست نهایی فرم گزاره، سه حذف و آزمون هایگویه

 در وسـیعی طوربه آن از و دارد مـاده 29 آن نهـایی فرم داد، قرار تجدیدنظر مورد را  OHI آرجیل،

 مورداستفاده را پرسشنامه این ایران در مختلفی محققین (.Kar, 2004) شودمی اسـتفاده انگلسـتان

 است یانهیگز شش گویه 29 دارای آزمون این کردند گزارش را آن پایـایی اعتبار و و داده قـرار

 یهانمره جمـع و( اسـت شده گرفته نظر در گزینه 6 تـا 3 بـین مختلف یهاپژوهش در البته)

 . دهدمی تشکیل را مقیـاس کـل نمـرة آن، گویـه های
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 نامه سازگاری اجتماعی کالیفورنیاپرسش

که برای این منظور از  باشدمیاین پرسشنامه مربوط به مقیاس استاندارد سازگاری اجتماعی 

ا )زیر مقیاس سازگاری اجتماعی( استفاده شد. این پرسشنامه شامل پرسشنامه شخصیتی کالیفورنی

سؤالی آن استفاده شده  90که در این تحقیق از فرم  خیر( است ای از نوع )بلهسؤال دو گزینه 180

 Khodayari Fard et al (2002) 1939توسط ثورپ، کالرک و تیکز در سال  نامهپرسشاست. این 

و بازنگری قرار گرفت. این آزمون نیمرخ  تجدیدنظرمورد  1953و در سال برای اولین بار منتشر شد 

، دبستانیپیشسطح سنی  5و آزمون دارای  کندمی گیریاندازهسازگاری فردی و اجتماعی فرد را 

است، که سطح دبیرستانی آن در این پژوهش  سالیبزرگدبستانی، راهنمایی، دبیرستانی و 

اجتماعی،  هایقالب. این بخش از آزمون دارای شش مقیاس قرار گرفته است مورداستفاده

اجتماعی، گرایش ضداجتماعی، روابط خانوادگی، روابط آموزشی و روابط اجتماعی است.  هایمهارت

 عنوانبهچنین، یک نمره دارد و هم گانهششهای بنابراین، شش نمره اختصاصی مربوط به عامل

هماهنگی درونی آزمون  آید.های فرعی به دست میقیاسای مهسازگاری اجتماعی کلی از نمره

 87/0سازگاری اجتماعی از ) هایآزمونکردن آزمون با روش اسپیرمن برای خرده  دونیمه وسیلهبه

α=( تا )90/0)α =   تمام سؤاالت شش زیر مقیاس از انسجام  دهدمیگزارش شده است که نشان

(. همچنین اعتبار و پایایی برای مقیاس Khodayari Fard et al., 2002درونی مناسبی برخوردارند)

تا  87/0و برای مقیاس سازگاری اجتماعی در حدود  91/0تا  89/0سازگاری شخصی در حدود 

و برای  87/0تا 60/0های فرعی آزمون در دامنه گزارش شده است. این ضرایب برای مقیاس 91/0

 .قرار دارد 93/0تا  92/0کل آزمون 

 پژوهشی هایافته

در این قسمت اطالعات گردآوری شده در خصوص سؤاالت پژوهش در دو سطح توصیفی)فراوانی، 

بودن و رگرسیون اسمیرنف جهت سنجش نرمال –کلموگروف  آزموندرصد، میانگین( و استنباطی 

 برای سنجش فرضیات تحقیق استفاده شد. 

 
 توزیع  نمونه آماری برحسب وضعیت گروه  (:1) جدول

 درصد  فراوانی  گروه

 50/0  22  گروه آزمایش

 50/0  22  گروه کنترل

 100/0  44  جمع
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 آزمون کولموگروف اسمیرنوف (:2)جدول  

 سازگاری اجتماعی
 

 نشاط اجتماعی
 

 آموزش به زبان مادری
 متغیرها 

 شاخص آماری

902/0  694/0  601/0  Z 

116/0  090/0  077/0  P 

 سطح معناداری  863/0  721/0  390/0

 

 

 

 

 

 

 تربزرگبرای متغیرهای پژوهش که  آمدهدستبهبا توجه به نتایج جدول  فوق و سطوح معناداری     

ی هـاآزمونتـوان از مـی هاهیفرضـهای متغیرها نرمـال اسـت و بـرای آزمـون باشد، دادهمی 05/0از 

 پارامتریک استفاده کرد.
 ها )آزمایش و کنترل(بررسی همگنی واریانس بین گروه منظورنتایج آزمون لوین به (:3)جدول 

 سطح  2درجات آزادی   1درجات آزادی   معناداری

 437/0  42  1  هاگروه

 

( 437/0) آمدهدسـتبهداری توان گفت سطح معنیاز آزمون لوین می آمدهدستبهنتایج  براساس    

بینی فرض همگنـی واریـانس ست؛ پس پیش( ا05/0است ) 95/0از مقدار بحرانی در سطح  تربزرگ

 گردد.می تأیید
 آزمونها در پیشمیانگین مؤلفه(: 4)جدول 

 متغیرها

 هاگروه

 
 سازگاری اجتماعی

 
 نشاط اجتماعی

 

 

 1گروه 

 )آزمایش(

 

N 
 15  15  مقادیر صحیح

 0  0  شدهمقادیر گم

 38  116  میانگین

 2,6341  1,2814  انحراف استاندارد

 10  90  حداقل

 50  180  حداکثر

 

 

 2گروه

 )کنترل(

 

N 
 

 15  15  یحصح ریمقاد

 0  0  شدهگم مقادیر

 35  114  نیانگیم

 1,2984  .19356  استاندارد انحراف

 10  90  حداقل

 50  180  حداکثر
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در دو گـروه  آمدهدستبهجدول فوق بیانگر میانگین، انحراف استاندارد، مینیمم و ماکزیمم نمرات     

متغیـر  عنوانبـه به زبان مادریآموزش در این مطالعه ی اصلی تحقیق در خط پایه است. هامؤلفهدر 

 . باشندیممتغیر وابسته  عنوانبه اجتماعی نشاطسازگاری اجتماعی و مستقل و 

 بررسی همگنی شیب رگرسیون

 انسیکوواروط استفاده از آزمون تحلیل جدول زیر به بررسی همگنی شیب رگرسیون که یکی از شر

 پردازد.، میاست
 های رگرسیونهمبستگی شیب(: 5)جدول 

 

مجموع  

مربعات 

(SS) 

درجه  

 آزادی

(df) 

میانگین  

 مربع

(MS) 

 
 آماره 

(F) 

سطح  

 معناداری

(Sig) 

 
مربع 

 تا1

 921/0  211/0  7,318  1,926  1  1,926  گروه

 214/0  528/0  6,258  1,017  1  1,017  آزمونپیش

 xگروه 

 آزمونپیش

 
823/0 

 
1 

 
823/0 

 
4,012 

 
375/0 

 
259/0 

 -  -  -  386/0  12  3,614  خطا

 -  -  -  -  15  28,342  مجموع

درصد بوده و نیز با توجه  5از  تربزرگآمده دستآزمون فوق و اینکه اعداد به Fبا توجه به آماره     

توان )نرمال است( می باشددرصد می 5ها بیشتر از ری آزمون فوق برای گروهبه اینکه سطح معنادا

ها برای انجام تحلیل کوواریانس است و داده تأییدهای رگرسیون مورد گفت که همگنی شیب

 مناسب است.

 هاانسیواربرابری 

 
 هاآزمون برابری واریانس (:6جدول )

 (Sigسطح معناداری )  درجه آزادی دوم  درجه آزادی اول  ((Fآماره 

312/2  1  41  358/0 

 

باشد. با توجه به سطح معناداری ها در دو جامعه میجدول فوق آماره آزمون برای برابری واریانس    

ها در دو جامعه باشد؛ بنابراین میزان واریانسدرصد می 5آمده برای آزمون فوق که بیشتر از دستبه

 باهم برابر است.
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 اجتماعینشاط و  یاجتماع یسازگارنتایج تحلیل کوواریانس دو گروه آزمایش و کنترل در  :(7ول )جد

 آزمون

 آموزش

 با زبان مادری 

 
مجموع 

 مجذورات
  Fمقدار   میانگین مجذورات  درجه آزادی 

سطح معناداری 

(Sig) 
 توان آماری  میزان اثر 

 آزمونیشپ

 )گروه آزمایش(

 
57/13  1  46/38  83/20  001/0  86/0  05/0 

 آزمونپس

 )کنترل(

 
35/13  29  02/14  66/8  1/0  04/0 -  -  

 گروه
 

316/8  1  316/8  24/34  000/0  -  01/0 

 خطا
 

92/26  20  48/52 -  - - -  -   - -  -  

 کل
 

99/255  38  -   -  -    -  -  
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 شـاط اجتمـاعینو  یاجتماع یسازگاردهد بین یمیانس در جدول فوق، نشان کووارنتایج تحلیل     

(. مجذور آن برابر  83/20) F( و  >01/0Pشود )یمداری مشاهده یمعنگروه آزمایش و کنترل تفاوت 

بـه زبـان آمـوزش نشاط اجتمـاعی، مربـوط بـه و  یاجتماع یسازگاردرصد از  86است، یعنی  86/0

نشـاط و  یتمـاعاج یبر سازگار مادری زبان به آموزشتوان گفت که یمدیگر یعبارتبهاست.  مادری

 معناداری دارد. تأثیراجتماعی دانش آموزان 

 

  گیرینتیجهبحث و 

برای بهتر  ایرشتهبینمسائل  ترینمهمنشاط و سازگاری اجتماعی در دنیای امروزی یکی از    

 عنوانبهزش به زبان مادری که تبیین آمو دهدمی. نتایج نشان باشدمی آمیزمسالمتنمودن زندگی 

نشاط اجتماعی دارد. موزان دوزبانه آبا سازگاری اجتماعی دانش مثبت و معناداری  أثیراتتیک حق، 

در  آمیزمسالمتناشی سازگاری اجتماعی است که خود شادی، رضایت و همزیستی  نوعیبهخود 

اهداف خود را در مورد  ترینمهمخود  هایبرنامهدر یونسکو میان مردمان یک اجتماع خواهد گردید. 

میراث مشترک بشری و کمک به کشورها در  عنوانبهمادری در توسعه و اشاعه تنوع زبانی  زبان

آموزش به زبان مادری جهت جلوگیری از تبعات منفی اجتماعی و حتی سیاسی آن قرار داده است. 

. باشدمی سوادیبیجلوگیری از  هایحلراه ترینمهمآموزش به زبان مادری خود یکی از 

درسی و آموزشی برای  هایبرنامهتدوین  هایعامل ترینمهمآن مدرسه  تبعبهو  وپرورشآموزش

تواند ها میمدرسه از طریق کالس، معلم و همکالسی. باشندمیتبیین این حق و نحوه تدریس آن 

هایی یاری دهد که هایی را معین کند که در کالس درس کارایی دارند و به تعیین انگیزهنوع انگیزه

  (.Parsa, 2010) بگذارد تأثیرک به هنگام یادگیری در مدرسه در کود

و تعارض در مفاهیم  یریادگی ریدتسلط بر زبانی غیر زبان مادری در دانش آموزان سبب عدم  

. زبان کردی به دلیل وضعیت گرددمیادراکی خواهد گردید که خود سبب تعارض در مفاهیم نیز 

چار هجمه زبانی بیگانه شده و به دلیل اشتراکات زبانی با زبان خاص ژئوپولوتیکی ساکنان آن کمتر د

خود را حفظ نماید و به همین دلیل آموزش این زبان  ایکلمهو  ایریشهفارسی توانسته است اصالت 

علی الرغم  متأسفانهاید که ایرانی را آموزش و حفظ نم ایواژهخواهد توانست فرهنگ اصیل  خوبیبه

 محلی هنوز شاهد اجرای واقعی این اصل در کشور نیستیم. هایزبانبر تدریس قانون اساسی  تأکید

یک اصل مهم در این زمینه  عنوانبهکه رشد یک پدیده زیستی اجتماعی است و زبان  دانیممی

محرومیت از تحصیل به  عوامل مهارتی در توسعه یک جامعه نیز محسوب گردد. ترینمهمد از توانمی

فرهنگ ملی را در  و تعارضات ارزشی با اعتمادی فرهنگی شدهو بی زخودبیگانگیازبان مادری سبب 

آغاز زمان  زبان خواه اکتسابی باشد خواه ذاتی، عنصر اساسی ارتباط بشری است. پی خواهد داشت.

برابر و حتی آسان بودن یادگیری  دو ایزبان مادری سبب ایجاد انگیزه تحصیل برای یک کودک به
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خود  تنهانهموزش به زبان ملی آروع یادگیری با زبان مادری و سپس در کنار ش. اشدبمیبرای وی 

. بدین شکل از گرددمیمنجر نیز بلکه به تقویت مهارت اکتسابی کودک  گرددمیسبب ایجاد انگیزه 

با زبان مادری  آموزشیزباندلیل ناهمگونی معنادار افت تحصیلی و ترک تحصیل کو.دکان به

متنوع با  هایزبانمکانی و زمانی  تناسببهه و خود کودک با همراهی معلم و مدرسه پیشگیری شد

در قالب نیازهای آموزشی خود خواهد پرداخت. ایجاد هویت ملی برای تمام ساکنان یک جامعه 

و  گراییملیقومی و زبانی بوده و آموزش این همسانی ملی خود سبب تقویت  هایهویتتوجه به 

 . باشدمید به کلیت جامعه احساس تعلق فر

پیشنهاد کرد که با توجه به نظام آموزشی  گذارانسیاستو  اندرکاراندستبه  توانمی درهرحال    

ه شد تأکیدتحصیل به زبان مادری  حقبه ایران قانون اساسی جمهوری اسالمی 15 اصل دراینکه 

آموزش به زبان مادری در سطوح  رائهاتوان در جهت قانونی می بنابراین با اتکا به این اصلاست، 

 مسئوالنو  شدهلیتبدمختلف تحصیلی تکیه کرد و درخواست تحصیل به زبان مادری به یک حق 

نظام آموزشی  در فرایندبرای عملیاتی شدن این الزم  هایزمینهمجاب نمود که  را رندهیگمیتصم

بتوانند به  که یبوممان و مربیانی معل را فراهم کنند. همچنین استفاده از بخصوص سطوح ابتدایی

را با  ازیموردنهای مدارس صحبت کنند و بتوانند آموزش مختلف( درهای زبان مادری )زبان قومیت

که  نیز با توجه به اینکه ؛ ودر نظام آموزشی رایج گردد آموزان انتقال دهندهمان زبان به دانش

همان دوران آموزشی ابتدایی شروع شود. لذا  ای است لذا باید این مهم درآموزش یک امر ریشه

را  ازیموردنهای شود که معلمان و مربیان دوره ابتدایی خود در این خصوص آموزشپیشنهاد می

آموزش و تدریس با زبان مادری در افزایش میزان سازگاری و نشاط اجتماعی  وسیلهبه .ددریافت کنن

ارتباطی و  هایمهارتت دانش آموزان و توسعه مهمی برداشت و به رشد و پویایی شخصی هایگام

  اجتماعی آنان کمک نمود.
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