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  Abstract 
Introduction: Humans display different behaviors and beliefs because of what 

they learn and follow the patterned ways of those they encounter in their 

daily lives. Many philosophers and social scientists believe that the 

fundamental difference between man and animal is culture, which is realized 

in manifestations such as religion, science, mysticism, art, etiquette, ethics 

and philosophy, in various individual and social fields. 

Multiculturalism is a concept that has been emphasized in recent years in 

education, especially the sociology of education and it means that despite the 

expansion of relations between countries and their movement towards a 

global and regional military, the issue of ethnicities and nationalities and 

cultural differences between them is of particular importance. The diversity 

of cultures is not limited to continents and countries, and in each country you 

can see different ethnicities and nationalities that, despite cultural differences, 

continue to live within the national culture. On the other hand, one of the 

most characteristic cultural features of human beings is language. The ability 

to communicate through language has affected all aspects of culture, from 

kinship, politics, religion and life to science and technology; Language also 

plays a crucial role in our ability to adapt quickly and effectively to new 

requirements, enabling us to codify and systematize our knowledge. 

Iran is a multicultural society. Archaeological and historical findings show that 

different ethnic groups and cultures have always lived in it for thousands of 

years. With the changes that have taken place in the geographical conditions 

and boundaries of this land, of course, its cultural and ethnic composition has 
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also changed over time. But the facts still show that there is cultural and 

ethnic diversity in this land. Presence and life of different ethnicities such as 

Persians, Turks, Kurds, Baluchis, Turkmens, Arabs and Lors together as well 

as speaking Persian, Turkish, Kurdish, Lori, Turkmen, Arabic, Baluchi, 

Taleshi, Tati, Laki, Armenian and the existence of different dialects in some 

languages is another manifestation of the diversity of ethnicities and cultures 

in present-day Iran. The policy makers of each society take different 

approaches to the issue of cultural diversity, depending on the circumstances, 

which sometimes leads to challenges in different areas. One of the most 

challenging areas of cultural diversity is the field of education, which 

becomes more important in Iranian society due to high cultural diversity and 

on the other hand, the centralized educational system of planning. 

In our country, every year, a large number of students enter primary school with 

fluency in their ethnic and mother tongue and with little knowledge of 

Persian. This means that not all children at the age of six or seven have the 

same language status and their mastery of Persian is not the same, but from 

the past until now, our educational system has treated all these children in the 

same language and considers them all Persian. Teaching and learning takes 

place through language and all the sciences that the human child wants to 

learn through language. After entering school, the child begins to learn to 

read and write in various sciences with language, which is true for Persian-

speaking children in our country, but this does not happen for children whose 

first language and mother tongue is not Persian. Issues related to cultural and 

linguistic minorities have been the subject of numerous works in recent years. 
But the question is, to what extent have these researches been able to provide 

a deep and reliable framework for scientific and macro policies? What have 

these studies achieved so far? What has been the overall outcome of this 

research? What has been their theoretical and methodological direction and 

approach? The present study aimed to provide a clear answer to these 

questions. 

Research Methods: The purpose of this study was to outline the research of 

multilingual education in Iranian schools. In order to achieve this goal, the 

qualitative meta-analysis method was used. The statistical population of the 

present study includes all researches carried out by executive bodies, 

dissertations and researches published in scientific and research journals and 

scientific conferences in Iran from 1390 to 1398. The following sources have 

been used to find related researches: 1- Iran Scientific Documentation Center 

2- University Jihad Scientific Database 3- National Library of Iran 4- Noor 

Journals Database 5- Universities affiliated to the Ministry of Science, 

Research and Technology. At the beginning of the sampling method, 

snowball sampling was considered; Thus, the sources, information, articles 

and researches were tracked and out of 44 researches, 35 researches were 
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selected as the research sample. In order to obtain the data required for the 

research, a checklist with 10 questions was designed and compiled, the 

completion of which required a careful study of each work and the discovery 

of the underlying views; Therefore, after careful study of each research and 

based on the coding and annotations, the components of the checklist in 

relation to each work were completed. The information obtained from the 

research was analyzed at both structural and content levels. In order to obtain 

the data required for the research, a checklist with 10 questions was designed 

and compiled, the completion of which required a careful study of each work 

and the discovery of the underlying views; Therefore, after careful study of 

each research, checklist components were completed in relation to each 

effect. The information obtained from the research was analyzed at both 

structural and content levels. 

Discussion: In the field of structure, from 1390 to 1398, only 35 researches in 

the form of dissertations, scientific and research articles and conferences have 

been conducted in Iranian schools, and it is interesting that in the specialized 

doctoral program, no dissertation on the subject of multilingualism has been 

found during these years. The time period of the research represents a bell 

diagram that indicates a slow-fast-slow process. Most multilingual 

researchers are university professors and faculty members. The field of study 

is most linguistic researchers. Research Method Most researches are 

quantitative and rarely qualitative method has been used. In terms of content, 

there are many shortcomings in research related to multilingual education. 
Most research focuses on examining and comparing the cognitive effects and 

intelligence of multilingual students and has not attempted to design curricula 

for multilingual children. The theoretical foundations of research are based 

on conservative theory. The results of most studies indicate the difference 

between monolingual and multilingual children. But no instructions have 

been provided to take advantage of these differences, and only the differences 

are enough. 

Keywords: language, multilingual education, mother tongue, linguistic 

diversity 
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 1ه در مدارس ایران: فراتحلیل کیفیزبانآموزش چند

 4 اباصلت خراسانی ،3 محبوبه عارفی، 2جواد جهاندیده

 چکیده
 چندین از استفاده امروزه اما نیست آموزش زمینۀ در انسان اجتماعی تعامل از جدیدی ویژگی گیزبانچند

گی زبانبسیاری از مدارس با قانون چنداست.  متمایز گذشته در هزبانچند ماهیت و الگوها اشکال، از زبان

 زبانیک  کنند. از طرفی اعتقاد تاریخی قوی وجود دارد که آگاهی بیش ازآموزی مقابله میدانشجمعیت 

 دالیل به دیگر یهازبان فعاالنه استفادۀ و یادگیری به انآموزدانش رو این شود. ازمنجر به ارزش افزوده می

 و هزبانچند اقلیت کودکان مواقع از بعضی در وجود این با. شوندمی ترغیب میعل و اقتصادی و ایحرفه

 وجود این با. شوندمی گرفته نظر در تحصیلی موفقیت و یادگیری برای مانعی عنوان به شانوالدین

 مدرسه اقدامات اغلب زیرا ؛گیرندنمی شکل کودکان مادری زبان از منفی درک با لزوماً مدرسه هایسیاست

های نوین پژوهش تحت گیری از یکی از شیوهپژوهش حاضر با هدف بهره. دارند یادگیری هایفرصت در ریشه

مطالعات  نجام شده در کشور ایران، در زمینۀهای ا، به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش«فراتحلیل کیفی»عنوان 

گی از مراکز زبانمطالعات چند زمینۀ پژوهش انجام یافته در 44گی پرداخته است. بدین منظور، تعداد زبانچند

که قابلیت بررسی  پژوهش 35گیری گلوله برفی تعداد با روش نمونه هاآنوری و از میان پژوهش کشور گردآ

های انجام گرفته دچار های این پژوهش نشان داد که پژوهشداشت، برای فراتحلیل کیفی انتخاب شد. یافته

  ستند که الزم است در تحقیقات آتی جبران شود.و کیفی متعددی همیهایی کنارسایی

 .یزبانمادری، تنوع  زبانگی، زبان، آموزش چندزبان: هاکلیدواژه

                                                           
فارسی   زبانه از آموزش به زبانآموزان چندفهم تجربه زیسته دانش »این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری جواد جهاندیده با عنوان  - 1

 است.« های آن برای طراحی برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی در نظام آموزشی ایرانو داللت

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.ریزی درسی، دانشکدۀ رواندانشجوی دکتری برنامه - 2

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.ریزی درسی، دانشکدۀ روانبرنامهدانشیار  -3

  :نویسندۀ مسؤول      Email: m-arefi@sbu.ac.ir  

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.آموزش عالی، دانشکدۀ روانتوسعۀ  ریزی دانشیار برنامه - 4
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 مقدمه

شده از کسانی که در زندگی های الگو گرفته ها و دنبال کردن روشبه علت آموخته هاناانس

 دهندمی، رفتارها و عقاید متفاوتی از خود بروز شوندمیمواجهه  هاآنشان با روزمره

.(Hamidizadeh, Fathi Vajargah, Arefi & Mehran, 2019)  بسیاری از فالسفه و

دانشمندان علوم اجتماعی بر این باورند که وجه تمایز اساسی انسان و حیوان، فرهنگ است که 

ی ی گوناگون فردهافلسفه، در حیطه یی مانند دین، علم، عرفان، هنر، آداب، اخالق وهادر جلوه

 در که استمیمفهو چندفرهنگی اصطالح  Naghibzadeh, 2011).) یابدو اجتماعی واقعیت می

 قرار پرورش و آموزش شناسیجامعه خصوص به و تربیت و تعلیم تأکید مورد اخیر یهاسال

 به هاآن حرکت و کشورها بین ارتباطات گسترش رغم به که است این ،آن از منظور ه است.گرفت

 اهمیت هاآن بین فرهنگی یهاتفاوت و هاملیت و اقوام ۀلأمس ای،منطقه و جهانیمینظا سوی

 توانمی نیز کشوری هر در و شودمین محدود کشورها و هاقاره به هافرهنگ تفاوت .دارد خاصی

 فرهنگ درون در فرهنگی، یهاتفاوت رغم به که کرد مشاهده را گوناگونی یهاملیت و اقوام

از طرفی یکی از   .(Ahmadi, Qureshi & Goodarzi, 2018) ددهنمی ادامه خود حیات به ملی

، همه زباناست. توانایی برقراری ارتباط از طریق  زبانترین ویژگی فرهنگی نوع بشر شاخصه

ی فرهنگ، از خویشاوندی، سیاست، مذهب و زندگی را گرفته تا علم و تکنولوژی را تحت هاجنبه

ا مقتضیات جدید، ب مؤثردر توانایی ما برای سازگاری سریع و  زبانهمچنین  تأثیر قرار داده است.

خود را مدون کرده و تحت نظام  سازد تا دانشای دارد و ما را قادر مینقش تعیین کننده

 (.Rezayeti & Hami Doust, 2014) آوریمدر

دهد که از شناسی و تاریخی نشان میی باستانهاچندفرهنگی است. یافته ایران یک جامعۀ

اند. به طوری زیستهی مختلف در آن میهاهزاران سال پیش به این سو، همواره اقوام و فرهنگ

سرزمین، دست کم سیزده قوم که در هزاره پیش از میالد و قبل از ورود اقوام آریایی به این 

در  هاآنو فرهنگ  زباناند که آگاهی چندانی از کردهوت به طور همزمان در آن زندگی میمتفا

با تغییر و تحوالتی که در شرایط جغرافیایی و حد و مرزهای  (.Delavari, 2011) دست نیست

رور زمان دستخوش ه مآن نیز بمیاین سرزمین به وجود آمده است، طبعاً ترکیب فرهنگی و قو

در این سرزمین حکایت میاما واقعیات، همچنان از وجود تنوع فرهنگی و قو تغییرات شده است

، ها، کردها، بلوچها، ترکهای مختلفی همچون فارسها. حضور و زندگی قومیتکندمی

کردی، لری، ی فارسی، ترکی، هازبانتکلم به  نیز ،و لرها در کنار یکدیگر ها، عربهاترکمن

 هازبانی مختلف در برخی از هاترکمنی، عربی، بلوچی، طالشی، تاتی، لکی، ارمنی و وجود لهجه

 ,Maghsoudi) در ایران کنونی است هاو فرهنگ هاخود نمود دیگری از وجود تنوع قومیت
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تنوع فرهنگی  به اقتضای شرایط در ارتباط با مسألۀگذاران هر جامعه بنا سیاست .(1993

. شودمیی مختلف های در حوزهیهامنجر به چالش گاهکه  کنندمیرویکردهای مختلفی را اتخاذ 

ایران به دلیل  پرچالش تنوع فرهنگی، حوزۀ تعلیم و تربیت است که در جامعۀ یهااز جمله حوزه

ریزی اهمیت آن بیش از پیش دیگر نظام آموزشی متمرکز برنامه تنوع فرهنگی زیاد و از سوی

در کشور ما هر ساله تعداد زیادی از . (Yariqli & saeeadi, 2016) شودمیگر هجلو

فارسی وارد دبستان  زبانشان و با آشنایی اندک به و مادریمیقو زبانان با تسلط به آموزدانش

ی یکسانی ندارند و زبانکودکان در سنین شش یا هفت سالگی وضعیت  . یعنی همۀشوندمی

اما از گذشته تاکنون نظام آموزشی ما با این همه  فارسی به یک اندازه نیست زبانآنان به  تسلط

 & Ehteshami) داندمی زبانته است و تمام آنان را فارسی ی واحدی داشزبانکودک برخورد 

Mousavi, 2009.) است. وقوع  زبانهیکایدئولوژی ی هامبنا و اساس چنین سیاست

ی اجتماعی، تاریخی و هانتیجه زمینه هاآننه جدید است و نه اتفاقی.  زبانهیکی هاایدئولوژی

 کندمیمطرح  Woolard (1998)که همانطور  .(Spolsky, 2004) سیاسی خاص هستند

. به عنوان یک حس مشترک کنندمیصحبت  زبانبه ندرت در مورد  زبانی هاایدئولوژی»

ی در اسناد زبانی هامانند در حالی که ایدئولوژیذاتی اغلب به صورت ضمنی باقی می یهاتضاد

یابند و تمرار میدرسی ملی و غیره اس ی، برنامۀهاآنطریق اقدامات سیاسی، مباحث رساز میرس

موریت، مواد یادگیری، آزمون ی مأهامدیران، معلمان و غیره و از طریق بیانیه در عمل به وسیلۀ

 (.Gkaintartzi, Kiliari & Tsokalidou, 2015) شوندمیو غیره اجرا  زبان

را که کودک انسان علومی  تمامیافتد و اتفاق می زبانو یادگیری از طریق آموزش 

کودک شروع  ،پردازد. پس از ورود به مدرسهمیبه یادگیری آن  زبانخواهد بیاموزد از طریق می

که در مورد کودکان  کندمییاد گرفته  زبانبه یادگیری خواندن و نوشتن در علوم مختلف با 

اول و مادریشان فارسی نیست  زباندر کشور ما صحت دارد ولی برای کودکانی که  زبانفارسی 

که شاید  کنندی شروع زبانپر واضح است که باید آموزش و یادگیری را با دهد. میاین اتفاق رخ ن

دوم در مقایسه با  زبانجدید به عنوان  نزباخواهند به کار برند و یادگیری میبرای اولین بار 

نیاز به  ، تقریباً در طول هفت سالاز ورود به مدرسه آن را آموخته استقبل که اول کودک  زبان

باید  هاآنافتد و میچنین اتفاقی در مورد این کودکان نتری برای یادگیری آن دارد. مدت بیش

ی مختلف ابتدایی را بگذرانند که هانشین درسکودکان فارسی زبان در مناطق فارس برابر با بقیۀ

و این کودکان به هیچ وجه توانایی رقابت با  شودمیاین مسلمًا باعث یک خسارت جبران ناپذیر 

آموزش به تنهایی  زبان .(Arzumandi, 2016) را نخواهند داشت زبانکودکان هم سن فارس 
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اما همه بر این باورند که نقش  کندمینی آموزشی تعیین هاموفقیت یا شکست افراد یا برنامه

فهمد و میی که زبان به وسیلۀ آموزدانشو زمانی که  (Cummins, 2009) کندمیرا بازی  میمه

این امر حداقل در  .(Benson, 2016) تر استآمیزآموزش ببینند یادگیری موفقیت کندمیتکلم 

صادق  کندمیآموزش نقش اساسی در آغاز سواد و یادگیری ایفا  زبانابتدایی به علت اینکه  دورۀ

 جدید تعامل اجتماعی انسان در حوزۀگی ویژگی زبانچند .(Bolton & Botha, 2012) است

گی در زباناز اشکال، الگوها و طبیعت چند زبانتعلیم و تربیت نیست اما امروزه استفاده از چند 

ی مردمی، محصوالت و اطالعات به تنهایی هاجنبش. (Aronin, 2015)است  ، متمایزگذشته

ی هازبانبلکه به پراگندگی  شوندمیغالب در تعلیم و تربیت ن زبانی هاهمنجر به گسترش شیو

. این توزیع جدید شودمیی پیچیده در کالس درس هازبانانجامد و باعث ایجاد میچندگانه 

ای در تعلیم و تربیت رسوخ کرده که تقاضا برای به گونه (Aronin & Singleton, 2008) یزبان

رفتار  (.Liyanage & Walker,2019) ی چندگانه ضروری ساخته استهازباناستفاده از 

قرار دارد. هر اندازه  هاآن زبانفرهنگ و  تأثیران در کالس درس تا حد زیادی تحت آموزدانش

ی بتوانند رشد کنند، زبانو  میقوی هاگروهمیمدرسه، محیطی را فراهم کند که در آن تما

و  میی قوهاو فرهنگ هانیز کاهش خواهد یافت و مدرسه از مبنایی غنی از سنت هاخصومت

ی انسانی نه سانسور و نه نادیده های بهرمند خواهد شد. در واقع، در فضایی که انواع ظرفیتزبان

. به همین دلیل است که شودمی ، وحدت شکوفاشوندمیبلکه ارزشمند هم تلقی  شوندمیگرفته 

ست و در هدف اول خود به دنبال تربیت ا دنیا ی از مسائل مهم، ضروری و زندۀزبانآموزش چند

نیز ارزش و  هازبانخود قدردان هستند بلکه برای سایر  زبانافرادی است که نه تنها نسبت به 

دانند. از این رو میخودشان  زبانرا باعث قوت و پیشرفت فرهنگ و  هاآناحترام قائلند و 

ان و آموزدانشی کالس درس با هنجارهای اجتماعی متفاوت این هاضروری است فعالیت

ان را به شکل آموزدانشمنطبق شود تا بتوانند یادگیری  هاآنی زبانی فرهنگی و هاارزش

  .(Hamidizadeh, Fathi Vajargah, Arefi & Mehran, 2019) بخشد مناسبی تحقق
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 پیشینۀ پژوهش

ی اخیر موضوع آثار متعددی بوده های، طی سالزبانی فرهنگی و هامباحث مربوط به اقلیت

سازگاری کودکان »در پژوهشی با عنوان Gamp, Wermelinger & Daum (2019)است. 

دوزبانه قادر به هماهنگی خود با سطح ند که کودکان اهدریافت« ه بر اساس نیازهای ارتباطیزباندو

به  Fayazi, Sahragard, Roshan & Zandi (2017)انتخاب شده هستند.  میتصمیخود 

 منطقی با مقایسۀ-ی و هوش ریاضیزبانگی و جنسیت بر هوش زباندو  تأثیرمنظور بررسی 

 دوزبانهان آموزدانشی خوزستان و فارس دریافتند که هانادر است زبانهیکو  دوزبانهان آموزدانش

 برتری دارند. زبانهیکان آموزدانشمنطقی، در مقایسه با -ی و هوش ریاضیزباندر بخش هوش 

Bahri & Bahri (2017)  مهاری عملکرد و میکال فعال حافظۀ مقایسۀدر پژوهشی با عنوان 

 در مغز پیشانی ۀقطع مهاری عملکرد که دادند نشان زبانهیک و دوزبانه افراد در مغز پیشانی قطعۀ
 Yousefi, Soleimani & Ghazanfarianpourمتفاوت است. جوان ۀزبان یک و دوزبانه افراد

نشان  زبانهتکو  دوزبانهتغییر توجه و خالقیت در کودکان  در پژوهشی با عنوان مقایسۀ (2016)

از لحاظ متغیر تغییر توجه تفاوت معناداری وجود  زبانهتکو  دوزبانهدادند که بین کودکان 

 هوش مقایسۀ در پژوهشی با عنوان  Baloch, Askari & Hamedi Nasab (2017)دارد.

انگلیسی  زبانیادگیری  به نسبت نگرش در آن نقش و هزباندو و زبانهیک انآموزدانش هیجانی

 باالتری تنظیم هیجانی از زبانهیک انآموزدانش با مقایسه در هزباندو انآموزدانشنشان دادند که 
در پژوهشی با  Amini Masouleh, bafanda Gharamaleki & Ahmadi (2016) .برخوردارند

 ۀبانزتک و هزباندو افراد در بین فراشناختی باورهای و شناختی ذیریپفانعطا مقایسۀعنوان 

به طور  دوزبانهشناختی در افراد  پذیریانعطافنشان دادند که  زبان فارسی و آذری ،ترکی

بر  در پژوهشی Arbabi, Sharifi & Mashhadi (2014) است. هازبانهتکمعناداری باالتر از 

 یهاقابلیت زبانهتک افراد به نسبت افراد این که است داده نشان فارسی آذری یهاهزباندو روی

خاصی که  پذیریانعطافمدعی بود  Waiters (2014) .دارند اجرایی کارکردهای در بیشتری

برای تغییر مکرر بین کدهای رفتاری و فرهنگی خود به آن نیازمندند موجب افزایش  اههدوزبان

در پژوهش خود نشان دادند که  Bialystok, Poarch & Luo (2014) .شودمی آنانخالقیت 

 ,Ahmad Khani بودن از ابتدای زندگی اثر مثبت بر برخی از کارکردهای شناختی دارد. دوزبانه

Najafian & Kamri (2014)  ی فارسی و کردی هازباندر پژوهشی به بررسی جایگاه و کاربرد

ی حاصل از تحلیل هااند. یافتهر شهرستان شیروان چرداول پرداختهد دوزبانهفرد  394در میان 

 میی رسهای مورد نظر، در موقعیتهاگروه در همۀ هاداد که به طور کلی، آزمودنیآماری نشان 
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  & Dixon, Wu .کنندمیکردی استفاده  زباناز  میی غیر رسهافارسی و در موقعیت زباناز 

Daraghmeh (2011)  167سنگاپوری در کودکستان ) دوزبانه 282در بررسی نمرات واژگان 

برای  زبانتامیل( نشان دادند که کودکان با مهارت باال در هر دو  45ماالیی و  70چینی، 

دارند. در حالی که، کودکان ضعیف بیشتر در  زبانبه واژگان توانایی بیشتری در دو  یابیدست

 & Morford, Wilkinson, Villwock, Piñar بودند. زبانمعرض خطر برای تسلط در هر دو 

Kroll (2011)  در طول  زبان، هر دو دوزبانهدر پژوهش خود نشان دادند که در افراد

 زبانهتک سه گروه فعال حافظۀ مقایسۀ با Foroughi (2011) ی فعال هستند.زبانی هاپردازش

 سه این بین رسید که نتیجه این به (انگلیسی/ فارسی) هزباندو و (فارس ترک/) هزباندو ،(فارسی)

 Birami, Fathi & Shir Alipour (2011) .ندارد وجود تفاوت معناداری فعالۀ حافظ در گروه

 به توجه با خواندن سواد عملکرد درمدرسه  و خانه زبان دوگانگی نقش»عنوان  بادر تحقیقی 

 زبان) خانه زبان به گویش میزان که دادند نشان «2006 پرلز اساس بر شخص متغیرهای

 دارینیمع و مثبت تأثیر خواندن بر مثبت نگرش و خواندن سواد عملکرد بر مدرسه و (مادری

و  میدر خالقیت غیرکال هاهزبانپژوهشی عملکرد بهتر دو در Kharkhurin (2010) .دارد

  گزارش داد.میدر خالقیت کال هازبانهتک

ژرف و قابل اعتماد را اند چارچوبی تا چه اندازه توانسته هااین است که این پژوهش سؤالاما   

تاکنون چه دستاوردی  هاو کالن فراهم کنند؟ این پژوهش میی علهاگذاریبرای سیاست

 هاآنشناختی ده است؟ جهت و رویکرد نظری و روشچه بو هااند؟ برآیند کلی این پژوهشداشته

 بوده است؟ یبه چه سمت و سوی

 ت ارائه دهد:سؤاالن به این پژوهش حاضر بر آن بود تا پاسخی روش

 ه از حیث ساختاری چگونه بوده است؟زبانی چندهاوضعیت پژوهش -1

 ه از حیث محتوایی چگونه بوده است؟زبانی چندهاوضعیت پژوهش -2

پژوهش  35ت از روش فراتحلیل کیفی استفاده شد و تعداد سؤاالبه منظور پاسخگویی به این   

 .ارزیابی و تحلیل شداخته بودند، گی پردزبانکه به بررسی کم و کیف چند

 شناسی پژوهشروش

ی هاگیریو نتیجه ها، بحثهایی که به منظور تجزیه و تحلیل نتایج یافتههایکی از روش

 (.Edwards, Davies & Edwards, 2009) گیرد، فراتحلیل استمیاولیه صورت  تحقیقات

تحقیق  سؤالگیرند که یک میمند در نظر را به عنوان بخش آماری مرور نظامتحلیل امروزه فرا

ب و ارزیابی ی دقیق و منظم برای شناسایی، انتخاهامشخص و تعریف شده دارد و از روش
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، استفاده شوندمیاز تحقیقاتی که شامل این مرور  هاآوری و تحلیل دادهتحقیقات مرتبط و جمع

در مجموع، دو «. ستا هاتحلیل تحلیل، تحلیلفرا»گوید: می گاالس (.Pigott, 2012) کندمی

ی آماری پیچیده، هاگونه فراتحلیل وجود دارد: الف( فراتحلیل کمی، که با استفاده از تکنیک

شناسایی متغیرهای مزاحم و همچنین  هاپژوهش میو نتایج تما هادرصدد یکپارچه کردن نظریه

ی مختلف هاو نتایج پژوهش هاروش، هاکیفی، که نه تنها نظریهگر است. ب( فراتحلیل و مداخله

 (.Timulak, 2009) دهدمی، بلکه تفسیر ژرفی از موضوع مورد بررسی ارائه کندمیرا یکپارچه 

گی در مدارس ایران بود. به زبانی آموزش چندهاهدف پژوهش حاضر ترسیم سیمای پژوهش

ری تحقیق حاضر شامل آما نظور نیل به این هدف، از روش فراتحلیل کیفی استفاده شد. جامعۀم

ی چاپ شده هاو پژوهش هانامه، پایانی اجراییهای انجام شده توسط دستگاههاپژوهش میتما

تا  1390کشور ایران از سال میی علهاو کنفرانس هاو پژوهشی و همایش میدر مجالت عل

 -1است: ی مربوط از منابع ذیل استفاده شده هادهند. برای یافتن پژوهشمیتشکیل  1398

ملی  کتابخانۀ -3شگاهیجهاد دانمیپایگاه اطالعات عل -2ایران  میمرکز اسناد و مدارک عل

فناوری. در ابتدای ی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و هادانشگاه -5 پایگاه مجالت نور -4 ایران

منابع، برفی در نظر گرفته شد؛ بدین صورت که از گیری گلولهگیری، نمونهکار روش نمونه

، آوری شدهجمع پژوهش 44ردیابی شد و از میان  ،انجام شده یهااطالعات، مقاالت و پژوهش

ی مورد هابه داده یابیدست. به منظور شدپژوهش انتخاب  پژوهش، به عنوان نمونۀ 35تعداد 

ظیم شد که تکمیل آن مستلزم مطالعۀ دقیق طراحی و تن سؤال 10لیستی با نیاز پژوهش، چک

ژوهش و بر دقیق هر پ . از این رو، پس از مطالعۀبنایی آن بودی زیرهااثر و کشف دیدگاه هر

لیست در ارتباط با هر اثر ی چکهالفهی انجام شده، مؤهانویسیمبنای کدگذاری و حاشیه

در دو سطح ساختاری و محتوایی مورد  هاتکمیل شدند. اطالعات به دست آمده از پژوهش

 تحلیل قرار گرفت.
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 هایافته

تحلیل نهایی،  ی مد نظر در ارائۀهای مورد مطالعه و استخراج دادههادر مراجعه به نمونه

محتوایی، تا در قالب  ب. بندی قرار دادیم. الف. ساختاریی حاصل شده را در دو دستههایافته

ی هافراتحلیل ساختار پژوهش بخش اول: .شودبندی فهم بهتری از پژوهش ایجاد این دو دسته

ری شده پنج منظر گردآو یهادر این قسمت با مراجعه به پژوهش. گیزبانآموزش چند حوزۀ

تحصیلی پژوهشگران و روش تحقیق زمانی پژوهش، نوع پژوهشگران، رشتۀ  قالب پژوهش، دورۀ

 .بررسی شد هامورد استفاده در پژوهش

 هاساختار پژوهش. 1جدول

 درصد فراوانی  عنوان

قالب 

 هاپژوهش

 ./.68.57 24 پژوهشی -علمی مقالۀ

 ./.5.71 2 مقالۀ همایشی

 ./.25.72 9 نامهپایان

 ./.100 35 کل

سال انتشار 

 هاپژوهش

1390 0 0 

1391 3 8.57./. 

1392 5 14.28./. 

1393 5 14.28./. 

1394 6 17.15./. 

1395 7 20./. 

1396 7 20./. 

1397 2 72/5./. 

 ./.100 35 کل

نوع 

 پژوهشگران

 ./.60 57 علمی تهیأ اعضای

 ./.40 38 دانشجویان

 ./.100 95 کل

رشتۀ 

تحصیلی 

 پژوهشگران

 ./.25.71 9 شناسیزبان

 ./.17.14 6 ریزی درسیعلوم تربیتی و برنامه

 ./.11.43 4 آموزش زبان انگلیسی

 ./.11.43 4 آموزش زبان فارسی

 ./.5.72 2 شناسیاطالعات و دانشعلم 

 ./.2.86 1 آموزش ریاضی

 ./.14.28 5 روانشناسی
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 ./.2.86 1 شناسیجامعه

 ./.2.86 1 مددکاری اجتماعی

 ./.5.72 2 علوم شناختی

 ./.100 35 کل

رویکرد 

 هاپژوهش

 ./.6.98 3 رویکرد کمی

 ./.93.02 40 رویکرد کیفی

 ./.100 43 کل

گونه که در همان .استساختاری پژوهش  ترین جنبۀپژوهش اولین و شاید ابتداییقالب 

پژوهش بوده است. این نشان  35ی انجام شده هاشود، تعداد کل پژوهشمی( مشاهده 1) جدول

گی گرایش زبانمسألۀ آموزش چنددهد که علوم انسانی و به ویژه علوم تربیتی به بررسی می

و پژوهشی و کمترین آنان از نوع  میآثار منتشر شده از نوع مقاالت علچندانی ندارد. بیشترین 

به موضوع  میمقاالت همایشی هستند. دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی هم توجه ک

موجود در مقطع کارشناسی ارشد هستند و در مقطع  هانامهگی دارند و همۀ پایانزبانچند

زمانی پژوهش  ما بین آثار وجود ندارد. دورۀ زبانگیچندآموزش  ای در حوزۀنامهپایاندکتری 

پژوهشی در قالب آموزش  1390. در سال است هایکی دیگر از ابعاد ساختاری پژوهش

گی مورد توجه جدی زبانچند مسألۀشود ولی از این سال به بعد گی در مدارس دیده نمیزبانچند

ی هاشود، این است که پژوهشمی ( مشاهده1آنچه که در جدول )  گیرد.میپژوهشگران قرار 

ی هابا آهنگ کندی در حال انجام بود و در سال 1391و  1390ی هاگی در سالزبانآموزش چند

در  هاجالب توجه این است که آهنگ رشد پژوهش گیرد. نکتۀمیبعد سیر صعودی را در پیش 

حوزه را نشان گیرد که کمبود تحقیقات در این مییک سیر نزولی را در پیش  1397سال 

ی در قالب یک زبانی هافرهنگی خردههاچالش گی منعکس کنندۀزباندهد. آموزش چندمی

، از این رو تحلیل ویژگی نویسندگان و پژوهشگران که به بررسی و استفرهنگ کالن و مسلط 

گی زبانی چندهااند، حائز اهمیت است. در پژوهشگی پرداختهزبانآموزش چند مسألۀواکاوی 

نفر از  57دهد می( نشان 1اند. همانگونه که جدول )آفرینی کردهشگران مختلفی نقشپژوه

نفر از دانشجویان در این گونه  38و  هاو پژوهشکده هادانشگاه میت علاستادان و اعضای هیأ

پرداخته شده است،  دیگری که در این پژوهش به بررسی آن اند. جنبۀنقش داشته هاپژوهش

گونه که در همان گی است. زبانآموزش چند نویسندگان و پژوهشگران حوزۀحصیلی ت رشتۀ

شناسی هستند و زبان ین تعداد پژوهشگران متعلق به رشتۀشود، بیشتر( مشاهده می1جدول )

 زبانشناسی و آموزش ریزی درسی، روانی علوم تربیتی و برنامههابعد از آن پژوهشگران رشته
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نقش کمرنگی در  هاقرار دارند. نویسندگان سایر رشته انگلیسی زبانفارسی و آموزش 

 هابرای سایر رشته زبانرسد که میاند. چنین به نظر گی داشتهزبانی آموزش چندهاپژوهش

در حالی که  استمهم  شناسی و آموزش دغدغۀزبانی هاو تنها برای رشته نیستای مهم دغدغه

سفانه به این دهند که متأمیانتقال  زبانمطالب و محتوای دانشی خود را از طریق  هارشته تمام

. رویکرد پژوهشی که در استامر توجهی ندارند. روش پژوهش یکی از عناصر اصلی هر پژوهش 

تواند دیدگاه ژرفی را به خوانند منتقل کند. می ،آثار مختلف مورد استفاده قرار گرفته است

گی، زبانی انجام شده در آموزش چندهاپژوهشمیدهد در تمامی( نشان 1ل )گونه که جدومانه

یا کیفی استفاده شده است و تاکنون از رویکرد آمیخته استفاده نشده است.  یمّاز دو رویکرد ک

اند که این نشان بودهمیتحقیق با روش کیفی و مابقی با روش ک 3تحقیق انجام شده  35از 

 است. چندزبانگیسهم خیلی کم رویکرد کیفی در آموزش  دهندۀ

عالوه بر توجه به ساختار  .گیزبانآموزش چند ی حوزۀهاتحلیل محتوایی پژوهشبخش دوم: 

صورت  یمّگی که به صورت آمار و ارقام کزبانآموزش چند ی انجام شده در حوزۀهاپژوهش

است، حوزۀ محتوایی لیل کیفی بر مبنای روش پژوهش در این مقاله که روش تح پذیرفت.

ای برای جانبهاز توانمندی باال و همه یمّکه رویکرد کاست. چراساختاری مدنظر  بیشتر از حوزۀ

، مسألهن موضوعات علوم انسانی برخوردار نیست و رویکرد کیفی و کنکاش پیرامون محتوای یتبی

به دهد. لذا در این قسمت میمورد پژوهش ارائه  مسألۀتری نسبت به زوایای شفاف و قابل فهم

 . کردیمرجوع  ها، به محتوای پژوهشمسألهشناخت بیشتر  منظور

 

 هاپژوهش یمحتوا. 2جدول

 درصد فراوانی  عنوان

 موضوع

 هاپژوهش

 ./.11.43 4 ها زبانه چند مشکالت و لیمسا یبررس

 ./.34.29 12 یچندزبانگ مثبت راتیتأث یبررس

 ./.8.57 3 یچندزبانگ یاجتماع  راتیتأث یبررس

 ./.37.15 13 یچندزبانگ یهوش و یشناخت راتیتأث یبررس

 ./.2.85 1 سوم زبان یریادگی بر یدوزبانگ ریتأث یبررس

 ./.5.71 2 چندزبانه آموزاندانش به هامهارت آموزش

 ./.100 35 کل

 یریگ جهت

 ینظر یریگ

 هاپژوهش

 ./.22.86 8 پسامدرن و یانتقاد یۀنظر

 ./.28.57 10 کارانهمحافظه یۀنظر

 ./.20 7 برالیل یۀنظر

 ./.28.57 10 ینظر یمبان بدون
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 ./.100 35 کل

 جینتا

 هاپژوهش

 ./.37.14 13 مدارس در چندزبانه و زبانهتک آموزاندانش نیب وجودتفاوت

 ./.8.57 3 مدارس در چندزبانه و زبانهتک آموزاندانش نیب تفاوت عدم

 ./.28.58 10 مدارس در زبانهتک به نسبت چندزبانه آموزاندانش یبرتر

 ./.14.29 5 مدارس در زبانهتک به نسبت چندزبانه آموزاندانش ضعف

 ./.11.42 4 چندزبانه آموزاندانش به یریادگی یهامهارت یاددهی

 ./.100 35 کل

 شنهادیپ

 هاپژوهش

 ./.28.16 20 کالن یشنهادهایپ

 ./.61.98 44 خرد یشنهادهایپ

 ./.9.86 7 شنهادیپ بدون

 ./.100 71 کل

بر چند موضوع محوری متمرکز  گیزبانآموزش چند ی انجام شده دربارۀهاپژوهشمیتما

ات تأثیرتحقیق صرفًا به بررسی  25شود ( مشاهده می2گونه که در جدول )همان اند.بوده

تحقیق به  4گی در مدارس پرداخته اند. زبانات مثبت چندتأثیرگی و زبانچند شناختی و هوشی

ات اجتماعی تأثیرتحقیق به بررسی  3، چندزبانهآموزان و مشکالت دانش مسائلبررسی 

ه و در نهایت فقط یک مورد زبانآموزان چندبه دانش هاتحقیق به آموزش مهارت 2، چندزبانگی

ترین اقدام در فراتحلیل سوم پرداخته است. اساسی زبانگی بر یادگیری زباندو تأثیربه بررسی 

 (.Zakir Salehi, 2007) مشترک در مطالعات مورد بررسی است کیفی، کشف و استخراج نظریۀ

شود باشد، دیده نمی م یا صریحی که نشان دهندۀ موضع پژوهشمستقی در برخی از آثار، نظریۀ

از آثار نیز  ورای آن تحقیق را کشف کرد. در برخی دیگر توان نظریۀمیاما با تحلیل دقیق محتوا 

گیری یا موضع نظری پژوهشگر مطرح و پژوهش براساس آن نظریه، به صورت مستقیم جهت

تحقیق انجام گرفته  35دهد که از می( نشان 2ی ارائه شده در جدول )هایافته انجام شده است.

تحقیق  7محافظه کارانه و  تحقیق بر پایه نظریه 10سامدرن، تحقیق بر پایه نظریه انتقادی و پ 8

نشان  هااند. این یافتههم بدون مبانی نظری انجام گرفته تحقیق 10لیبرال و  بر پایۀ نظریۀ

 کارانه هستند. هرگی از لحاظ رویکرد محافظهزبانی آموزش چندهادهد که غالب پژوهشمی

م شده به نتایج مختلفی دست شود. تحقیقات انجامی ریزیپژوهشی برای حصول به نتایجی طرح

آموزان پژوهش بیانگر وجود تفاوت بین دانش 13دهد که می( نشان 2ی جدول )هایافتهاند. یافته

در  زبانهتکه نسبت به زبانآموزان چندپژوهش برتری دانش 10در مدارس،  چندزبانهو  زبانهتک

پژوهش  4در مدارس،  زبانهتکه نسبت به بانزآموزان چندپژوهش ضعف دانش 5مدارس، 
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پژوهش عدم  2ه و در نهایت زبانآموزان چندی ارتقای یادگیری برای دانشهایاددهی مهارت

مشخص  ها. بنابراین آنچه در یافتهاسته در مدارس زبانو چند زبانهتکآموزان تفاوت بین دانش

هدف اند و گاهی هم برتر هستند. متفاوت  هازبانهتکنسبت به  چندزبانهآموزان است، دانش

 هاپژوهشگر از انجام پژوهش حل مشکل احساس شده است. پژوهشگران بعد از تحلیل یافته

گونه همان دهند. میچه در شکل کالن و چه در شکل خرد برای حل مشکل ارائه  یپیشنهادهای

مورد در سطح کالن  20شده، پیشنهادهای ارائه  میشود، از تما( مشاهده می2جدول )در که 

ی های کالن و همچنین تغییر کتابهاگذاریستار تغییر رویکرد حاکم بر سیاستبودند و خوا

تغییر  مورد پیشنهادهای خرد و دربردارندۀ مطالبی دربارۀ 44اند. همچنین درسی مدارس شده

اند. پیشنهادهای ی ارزشیابی و...  بودههایادگیری در کالس درس، روش -راهبردهای یاددهی

در سطح تعلیم و تربیت از حالت ی کالن و خرد هاارائه شده خواستار آن بودند که سیاست

حرکت کنند تا صدای کودکان اقلیت هم در تعلیم و تربیت  یصدایصدایی به سمت چندتک

 شنیده شود.

 گیریبحث و نتیجه

ی اطالعاتی، هاعصر مهاجرتمحور، عصر جهانی شدن، فرا مدرن، داناییقرن بیست و یکم 

رش هر . در این عصر وضعیت آموزش و پرواستو کیمیاگران فکری و فرهنگی  هافراپیچیدگی

باید  هانا. برای زندگی در عصر جهانی شدن، انسشودمیبینی لحظه غیرخطی و غیرقابل پیش

گی است. در زبان، مهارت چندهای جهانی داشته باشند. یکی از این مهارتهاو آگاهی هامهارت

توان گفت که انقالبی در تدریس و یادگیری در حال وقوع است و این انقالب، انقالب میواقع 

بلکه در پوسته  گی است و مدارس باید در این راستا تغییر یابند. نه تنهازبانآموزش چند

نفجار انتظارات نیز تغییر و تحول بنیادین ایجاد شود. این امر ناشی از ا هاآن بایست در هستۀمی

شده است.  هانای شدن انسزبانگی است. وقایع پدید آمده باعث چندزبانو پیامدهای آموزش چند

وری اطالعات و ارتباطات دیوارهای سیاسی و اقتصادی را فرو پاشیده و دنیا را در قالب فنا

شده،  تبدیلمیعل به دهکدۀ میکوچکتر مطرح ساخته است. به عبارتی اگر پریروز جهان عل

تبدیل شده و امروز نیز این کوچکتر گشته و میی علهابه کالس میی علهادیروز دهکده

به عنوان ابزار ارتباطات انسانی  زبان است.مطرح شده میی علهادر قالب خانهمیی علهاکالس

توان گفت که اگر قرن میت ؛ به جرأکندمیایفا  میی علهانقش کلیدی و اساسی را در خانه

گرایی بود قرن بیست و و حرفه هوزش همگانی، مبتنی بر حرفستم آغاز بسط و گسترش آمبی

 .(Khadivi, 2009) گی استزبانیکم سرآغاز گسترش آموزش چند
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ای است جهانی که در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. قدمت آموزش گی پدیدهزبانچند 

ای زمانی که میرزا حسن رشدیه مدرسه گردد،میخورشیدی بر 1268در ایران به سال  چندزبانه

ولی  شدمیفارسی و ترکی آذربایجانی تدریس  زبانکه در آن به  کرداندازی به شیوۀ جدید راه

 (.Ajoudani, 1988) ی متحجران آن زمان این مدرسه به تعطیلی کشیده شدهابر اثر کارشکنی

جدیدی نیست و تاکنون پژوهشگران  ی ایرانی مسألۀهازبان، ها، قومیتهافرهنگ پژوهش دربارۀ

ساختار و  با این وجود پژوهش دربارۀاند. دی در ایران به بررسی آن پرداختهو نویسندگان متعد

جدید است. این در حالی است که  به نسبتگی در ایران موضوعی زبانمحتوای آموزش چند

کنند. از دیگر سو، میگی تحقیق زبانآموزش چند رهای دیگر چندین سال است که دربارۀکشو

ی جدی هاو ضعف هاهم از نظر ساختاری و هم از نظر محتوایی دچار نقص هااین پژوهش

 .(Mohammadi, Kamal Harazi, Kazemi Fard & Pourkarimi, 2016) هستند

 ، مقالۀنامهپایانپژوهش در قالب  35تنها  1398تا سال  1390ساختاری از سال در زمینۀ

و پژوهشی و همایشی در مدارس ایران انجام گرفته است و جالب آن که در مقطع دکتری  میعل

شود. دانشجویان گی یافت نمیزبانبه موضوع چند هاای در طی این سالنامهپایانتخصصی هیچ 

ی انرژهم  میت علاعضای هیأتحصیالت تکمیلی نیروهای جوانی هستند که در مقایسه با 

به پژوهش در این زمینه  هاآنبنابراین با تشویق و راهنمای  شتری دارند.بیشتری و هم فرصت بی

بیانگر  هازمانی پژوهش دورۀرسان باشند. در مسیر حل مشکالت این حوزه کمک توانندمی

گی در سال زبانچند زمینۀ کند هستند. در -تند -که بیانگر سیری کند استای نموداری زنگوله

گی شکل زبانچند ی دربارۀیهاپژوهش به تدریج 1391ندارد از سال هشی وجود هیچ پژو 1390

جالب اینجاست که در  .کنندسیری صعودی را طی می 1396و  1395ی هاگیرند و تا سالمی

گونه پیش به گمان پژوهشگر، اگر وضعیت بدینگیرند. میسیری نزولی را در پیش  1397سال 

ل در نظام آموزشی کشور ای مغفومسألهگی نیز به زبانآموزش چند مسألۀبرود، ممکن است که 

تری به بررسی جوانب مختلف این مقوله ی گستردههابنابراین الزم است پژوهش تبدیل شود.

گی، پژوهشگران را به تحقیق و زبانیی در ارتباط با آموزش چندهابپردازند و با برگزاری همایش

ت استادان و اعضای هیأه زبانچند تفحص در این باره تشویق کنند. غالب پژوهشگران

و دانشجویان سهم نسبتاً متعادلی در انجام این  استادان. اگرچه هستند هادانشگاهمیعل

آموزش  مسألۀدهد میی بسیار ناچیز است که نشان زبانی هاسهم اقلیت اند،داشته هاپژوهش

مطرح نشده است. رشتۀ  مهمای مسألهی به عنوان زبانی هاگی برای بسیاری از اقلیتزبانچند

جدی  دغدغۀ زبان هاشناسی است گویی که برای سایر رشتهزبانتحصیلی اغلب پژوهشگران 
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را تشویق کرد  هاای نه تنها باید محققان سایر رشتهاین رو، براساس رویکرد میان رشتهنیست. از 

ی، زبانی هابلکه باید مشارکت اقلیت گی بپردازندزبانآموزش چند دربارۀ میکه به پژوهش عل

ملحوظ داشت. روش  هاگی را نیز در این پژوهشزبانی چندهاآموزش دربارۀ هاآنی هادیدگاه

و به ندرت از روش کیفی استفاده شده است. روش  است میاز نوع ک هاتحقیق اغلب پژوهش

و  های دارای دیدگاهنزباشود. افراد اقلیت تحقیق کیفی به وجود عامل انسانی مربوط می

زیرا که این روش  هستند؛ی خاص خود هستند که با روش کیفی  قابل بررسی زبانی هاارزش

شونده با یکدیگر در و تحقیق محقق و شودراد مورد تحقیق ارزش قایل میهای افبرای دیدگاه

 .شوندمتقابل در نظر گرفته می ۀرابط

گی به زبانی مربوط به آموزش چندهافراوانی در پژوهشی هانیز کاستی یاز نظر محتوای  

آموزان ات شناختی و هوشی دانشتأثیر به بررسی و مقایسۀ هاخورد. اغلب پژوهشمیچشم 

تالشی  چندزبانهی درسی برای کودکان هاه متمرکز هستند و در راستای طراحی برنامهزبانچند

که  اندهکه نشان داد Fayazi et al (2017)ی پژوهش هاپژوهش حاضر با یافته یافتۀ. اندنکرده

آموزان منطقی، در مقایسه با دانش-ی و هوش ریاضیزباندر بخش هوش  دوزبانهآموزان دانش

برتری تنظیم هیجانی  از که حاکی Baloch et al (2017)برتری دارند و نتایج پژوهش  زبانهیک

 Aminiنتایج پژوهش بود. همچنین  زبانهیک آموزاندانش با مقایسه در هزباندو آموزاندانش

Masouleh et al (2016)  به طور  دوزبانهشناختی در افراد  پذیریانعطافکه نشان داد

که حاکی از   Bialystok et al (2014)است و نیز نتایج پژوهش  هازبانهتکمعناداری باالتر از 

 بر نظریۀ هامبانی نظری پژوهش خوانی دارد.، همبودگی بر کارکردهای شناختی زباناثر مثبت دو

مشترک است که در راستای  زبانکارانه استوار است. این رویکرد خواهان یک فرهنگ و همحافظ

برای  هاسازی فرهنگسانبیشتر بر همشوند. این رویکرد آن، روابط اجتماعی تعریف و تحدید می

شوند نادیده گرفته می های خاص اقلیتهادر نتیجه فرهنگ ؛کید داردتأ هاحل تفاوت

(Landrema, 2005). حاضر با نتایج پژوهش  یافتۀAhmadKhani et al (2014)  ،که نشان داد

ی هافارسی و در موقعیت زباناز  میی رسهای مورد نظر، در موقعیتهاگروه تمامدر  هاآزمودنی

ی بیانگر تفاوت هانتایج اکثر پژوهشخوانی دارد. هم کنندمیکردی استفاده  زباناز  میغیر رس

 هاگیری از این تفاوتاست. ولی هیچ دستورالعملی برای بهره چندزبانهو  زبانهتکبین کودکان 

 Gamp et alحاضر با نتایج پژوهش  یافتۀاند. ه و فقط به صرف تفاوت بسنده کردهارئه نشد

انتخاب شده میقادر به هماهنگی خود با سطح خود تصمی دوزبانهکودکان  که نشان داد (2019)

 مغز پیشانی قطعۀ مهاری عملکرد که داد نشان Bahri & Bahri (2017)هستند و نتایج پژوهش 
نشان داد  Yousefi  et al (2016)متفاوت است و نتایج پژوهش  جوان زبانهیک و دوزبانه افراد در
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از لحاظ متغیر تغییر توجه تفاوت معناداری وجود دارد و  زبانهتکو  دوزبانهکه بین کودکان 

 از زبانهتک افراد به ه نسبتزباندو افراد که داد نشان Arbabi et al(2014)نتایج پژوهش 

Waiters همچنین نتایج پژوهشبرخوردارند.  اجرایی کارکردهای در بیشتری یهاقابلیت

منجر به خالقیت  هازبانهتکنسبت به  هاهزبانشناختی دو پذیریانعطاف که نشان داد  (2014)

که حاکی از مهارت باالی  Dixon et al (2011) شود و نیز نتایج پژوهشمی هاآنبیشتر 

ی هاپیشنهادخوانی دارد. بود، هم زبانبه واژگان  یابیدستدر  هازبانهتکبه نسبت  هادوزبانه

آموزان در صورتی که اگر بخواهیم صدای دانش است؛ارائه شده در تحقیقات غالباً از نوع خرد 

ی کالن آموزشی را تغییر دهیم، نه هااقلیت در آموزش مورد توجه قرار دهیم باید سیاست

پیشنهادهای  بخش را دارد نه دارویی شفا بخش.ری در سطح خرد که حکم مسکنی آرامتغیی

 هش حاضر عبارتند از:حاصل از پژو

تشویق و راهنمای دانشجویان تحصیالت تکمیلی به ویژه دکتری به پژوهش در  (1

 زمینه چندزبانگی

ی به پژوهش درباره زبانی هاو به ویژه اقلیت هاتشویق پژوهشگران سایر رشته (2

 گیزبانی در ارتباط با چندهاو کنفرانس هاگی  با برگزاری همایشزبانچند

 یزبانی های درسی ویژه اقلیتهاطراحی برنامه (3

ی تحقیق کیفی و آمیخته در زمینه هاتشویق پژوهشگران بر بکارگیری روش (4

 چندزبانگی
های در کم بودن تعداد پژوهش توان این موارد را نام برد:های پژوهش میاز جمله محدودیت

 یابی به اطالعات مورد نیاز پژوهش.لیست دستآوری اطالعات و جامع نبودن چکجمع
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