
  

  

  

  

  

مندسازي   عالقهةبررسي عوامل مؤثر بر يادگيري زبان فارسي و شيو

  زبان شهرستان بجنورد آموزان در مناطق غيرفارسي دانش
 

  عشرت مهرابيدكتر 

  

  

 متفاوت و متعدد در همه كشورهاي جهان، از جمله كشور ما و به ٢هاي  و گويش١ها وجود زبان

 فرهنگي، حفظ وحدت ملي و ،، اقتصاديل سياسيئرسميت شناختن زبان واحدي كه مسا

ل و ئ همواره مسااين امر. ناميده شود) معيار(كند، زبان رسمي  يكپارچگي كشور ايجاب مي

گونه  در اينآموزاني كه   و هم براي دانش،مشكالتي را هم براي نظام آموزش و پرورش و معلمان

 از لحاظ آموزش زبان ،اند يگانهگويش ديگري دارند و با زبان رسمي بكنند و  مناطق زندگي مي

  .آورد وجود مي رسمي كه پايه و اساس آموزش و پرورش هر كشوري است، به

رو است و  ههاي متفاوتي روب شي و گوها ل و مشكالت در كشور ما نيز كه با زبانئاين مسا  

 تحقيق  اين. وجود دارد،است) زبان فارسي(زبان مادري كودكان زيادي غير از زبان رسمي و ملي 

شيده تا اين مسئله را در يكي از مناطق كشور يعني شهرستان بجنورد كه داراي وميداني ك

 مورد بررسي و مطالعه قرار دهد تا دريابد كه چه عواملي بر سر راه ،هاي متفاوتي است گويش

  تواند باشد؟ مند كردن كودكان به فراگيري زبان فارسي مي آموزش زبان فارسي و عالقه
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    اهميت و اهداف تحقيقموضوع،

خورد و معضالت و مشكالت  هاي اجتماعي كه در جوامع كنوني به چشم مي يكي از پديده

زبان «ي قوي و اجتماعي هستند كه ها  گروه،موجب گرديده» هاي ملي دولت«فراواني را براي 

  .دهند  يا كمتر مورد استفاده قرار مي،برند كار نمي را به) زبان معيار(» ملي

اجتماع «كنند، از طريق ساخت يك  گونه اجتماعات كه در درون يك كشور زندگي مي ناي  

ورزند كه هم از جهت واژگان و هم از  بر حالت منحصر به فردشان تأكيد مي» گويش«يا » گفتاري

 يعني گويش گروه اجتماعي ،كه يك صورت زباني) معيار(ا زبان ملي بلحاظ تلفظ و دستور زبان 

 روزنامه آن را تقويت  وهاي همگاني مانند راديو، تلويزيون است و رسانهو سياسي مسلط 

  .كنند، متفاوت است مي

اجتماعي را تقويت » حس مشترك«اي يا قومي از آن جهت كه نوعي  هاي منطقه گويش  

ند بر كار نمي كه زبان معيار را به رو كساني از اين. اند  غالباً داراي اهميت سياسي و اجتماعي،كنند مي

 يا ٣مدارانه ولي اين يك برداشت قوم. كنند كنند، غالباً آنها را غيرمعيار تلقي مي و به آن تكلم نمي

كند  اي از نوعي گويش استفاده مي زيرا روي هم رفته هر انساني در هر جامعه.  است٤مدارانه زبان

ت كه گويش  برتري اجتماعي گروهي اسةكنند  تنها منعكس،ها و خوار شمردن برخي از گويش

هاي متفاوت، ممكن است در يك كشور  گذشته از گويش. تبديل شده است» زبان معيار«آنها به 

هاي گوناگوني نيز رواج داشته باشد كه در واقع بيشتر كشورها از جمله كشور ما، چنين  زبان

ترين   ايج آمريكا، زبان اسپانيايي پس از زبان انگليسي رةبراي مثال در اياالت متحد. وضعي دارد

 دبيرستاني ةآموز در برنام  تنها در شهر نيويورك بيش از صد هزار دانش١٩٨٠ ةزبان است و در ده

اي و هندي  هاي چيني، كره  برنامهة اسپانيايي و بقية درصد آنها برنام٧٥اند كه  نام كرده دو زبانه ثبت

  .اند را برگزيده

 آنكه  گويند و با ه زبان كُردي سخن ميكم دو ميليون نفر هستند كه ب در تركيه نيز دست  

همه جمعيت كُرد   با اين،)زيرا دولت از جنبش سياسي كردها هراسان است(شوند  سركوب مي

  . كنند چنان حفظ مي هم» هويت فرهنگي «ةعنوان نشان تركيه، زبان كُردي را به
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ترين تعداد جمعيت زبان تركي و كردي بيش) زبان معيار(در كشور ما نيز بعد از زبان فارسي   

در آذربايجان، كردستان،  اينان ٥.گيرد برمي ميليون نفر را در١٥ه و قريب به خود اختصاص داد را به

ل و مشكالتي در راه ئ كشورهاي مشابه مساةكنند و مانند هم فارس و خراسان زندگي مي

كه اين تحقيق ميداني وجود دارد ) زبان فارسي(مند كردن آنها به زبان معيار  آموزي و عالقه زبان

كوشيده تا اين مسئله را در يكي از مناطق كشور يعني شهرستان بجنورد كه داراي زبان و 

  و داراي خصوصيات منحصريتركي، كردي، تركمني، بلوچي و تات: هاي محلي نظير گويش

 كيلومتر مربع خراسان شمالي تقريباً ٤٠٠٠٠در سطحي حدود (فردي در سراسر كشور است  به

، مورد مطالعه و بررسي قرار دهد و دريابد كه )كنند ي موجود در ايران زندگي ميها مامي گروهت

مند كردن كودكان به فراگيري زبان و ادبيات  چه عواملي بر سر راه آموزش زبان فارسي و عالقه

هاي   شيوهدرنتيجهتوان آنها را از سر راه برداشت؟ و  فارسي وجود دارد؟ چگونه مي

  تواند باشد؟ آموزان به زبان فارسي در اين گونه مناطق چه مي سازي دانشدمن عالقه

  

   اهميت و اهداف تحقيق-1

گونه مناطق تا حد امكان  دگيري درست زبان فارسي را در اين عوامل مؤثر در عدم يا-١-١

  .نمايد مشخص مي

نه مناطق معلوم گو مندسازي كودكان به يادگيري زبان فارسي را در اين هاي عالقه  شيوه-١-٢

  .كند مي

  .كند ميهاي صحيح تدريس راهنمايي   معلمين و راهنمايان را در اتخاذ شيوه-١-٣

گردد،  آموزان به زبان فارسي مي مندي دانش  عواملي را كه موجب موفقيت تحصيلي و عالقه-١-٤

  .نمايد ميروشن 

آموزان را به فراگيري  زي دانشسامند هاي عالقه  عوامل مؤثر بر يادگيري زبان فارسي و شيوه-١-٥

  .كند ميگونه مناطق مشخص  زبان فارسي در اين

آموزان به زبان فارسي را در  مند كردن دانش هاي مناسب براي پيشرفت و عالقه  شيوه-١-٦

  .كند ميگونه مناطق بيان  اين
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زبان  سيآموزان غيرفار مندسازي دانش  مشكالت و موانعي را كه در راه يادگيري و عالقه-١-٧

  .كند ميوجود دارد مشخص 

گيري نيروي انساني كارآمد و مناسب  كار ريزان نسبت به تربيت و به  به مسئوالن و برنامه-١-٨

  .كند مي گونه مناطق كمك  براي اين

زبان  آموزان غيرفارسي مندسازي دانش عالقهو  عوامل مؤثر بر اُفت تحصيلي و عدم يادگيري -١-٩

  .كند مي شخص را به زبان فارسي م

  هاي صحيح استفاده از وسايل كمك  آموزگاران و راهنمايان را در جهت اتخاذ شيوه-١-١٠

  .كند ميه مناطق تا حد امكان راهنمايي گون آموزشي در اين

  .گردد ميگونه مناطق  ق اهداف نظام آموزشي كشور در اين بستر مناسبي جهت تحق-١-١١

هاي اضافي در نظام  قيق از به هدر رفتن و يا اسراف هزينه با استفاده از نتايج اين تح-١-١٢

  .آيد ميعمل   جلوگيري به،آموزشي نقاطي كه گويش محلي دارند

  

  ها  فرضيه-2

نظر گرفته شده بر يادگيري و  هاي فارسي در ها، تصاوير و مطالبي كه در كتاب  لوحه-٢-١

  . استآموزاني كه گويش محلي دارند، مؤثر مندسازي دانش  عالقه

هاي تدريس در اين مناطق  هاي محلي و شيوه  عالقه و آگاهي معلمان با اصطالحات گويش-٢-٢

  .زبان، مؤثر است آموزان غيرفارسي مندسازي دانش بر يادگيري و عالقه

آموزان  مندسازي دانش آموزشي در يادگيري و عالقه هاي گروهي و مواد كمك  رسانه-٢-٣

  .بان فارسي، مؤثر استزبان به فراگيري ز غيرفارسي

آموزاني  مندسازي دانش  ميزان تحصيالت و رضايت والدين و اطرافيان در يادگيري و عالقه-٢-٤

  .كه گويش محلي دارند به زبان فارسي مؤثر است

 يعني بندي بدون درجه(مقياس ليكرت اساس اي كه بر با استفاده از پرسشنامهبدين منظور   

 ٣٥ مرد و ٧٥( نفر ١١٠ سؤال بوده، ٤٦تنظيم و داراي ) اند اوي بودهها داراي ارزش مس  گزينهةهم
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مورد پرسش و مصاحبه قرار داده را اند  كار بوده بخش مشغول به  از آموزگاراني كه در پنج) زن

  .است

  

   تحقيقة محدود-3

  : اين تحقيق شامل پنج بخش زير استةمحدود

  . تركمني وتركي، كرديهاي فارسي،  داراي زبان و لهجه:  بخش مركزي-٣-١

  .هاي جاجرمي داراي لهجه:  بخش جاجرم-٣-٢

  . كردي وهاي تركي، تركمني اي زبان و لهجهدار:  بخش مانه و سملقان-٣-٣

  .ي تات وهاي تركي، تركمني، كردي ن و لهجهداراي زبا:  بخش راز و جرگالن-٣-٤

  .ي تات وكرديهاي تركي،  داراي زبان و لهجه:  بخش گرمخان-٣-٥
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   آمارية نمون-4

اساس تعداد جمعيت هر منطقه از لحاظ تنوع  اين تحقيق كه برة آماري يا حجم نمونةمونن

داراي فراواني ) تركي، كردي و تركمني(زبان  آموزان غيرفارسي نتيجه تعداد دانشها و در گويش

  :اند، از اين قرار است بيشتري بوده و انتخاب شده

 نفر، از بخش مانه و سملقان كه زبان اكثريت ٥زبان هستند  رسياز بخش مركزي كه بيشتر فا  

 نفر، ٣٢ نفر، از بخش راز و جرگالن ٤٥دهد  جمعيت آنجا را تركي، كردي و تركمني تشكيل مي

 نفر معلم انتخاب ١١٠ نفر جمعاً ١٦ نفر و از بخش حصار و گرمخان ١٢از بخش گرمه و جاجرم 

  .عمل آمده است  گرفته و در برخي موارد با آنها مصاحبه بهپرسشنامه در اختيار آنها قرار. شد

 براي ،در اينجا الزم است قبل از آنكه روش تجزيه و تحليل آماري مورد استفاده را بيان كنيم  

  .ها در اين منطقه بنماييم اي به پراكندگي گويش آشنايي بيشتر اشاره

اند و از  ي سكونت برنگزيده مناطق خاصي را براها ترك :پراكندگي زبان تركي -٤-١  

كرد، كه ساكنان آنها (كنند و اينجا و آنجا و ميان دهات ديگر  پراكندگي مشخصي هم پيروي نمي

اين دهات غالباً در بين دهات ديگر محصور بوده و تعداد . اند مستقر گشته)  هستند فارس وتركمن

  بر شهرستان بجنورد در شيرواناين وضعيت عالوه(ي كردنشين كمتر است ها يآنها نسبت به آباد

  ). قوچان كامالً وجود داردو

 ، رباط،روستاهاي غالمان نشين در قلمرو مورد مطالعه عبارتند از از دهات تركبرخي   

ي هستند و از بي رباط و غالمان و آلمادوشن در اصل گرماها  ترك. آلمادوشن، قتليش،قلعه تازه

 پس از انقالب روسيه به ايران ، شمال رباط قرار داردگرماب روسيه كه در حدود بيست كيلومتري

  .اند آمده

شرقي و  آذربايجانهاي  استاني مهاجر روسيه و اهالي ها  قلعه مخلوطي از ترك ي تازهها ترك  

  .اند جا كوچ نموده مرند و اروميه به آن، تبريز، هستند كه از سرابغربي

اي شمال خراسان از جمله شهرستان كردها در تمام شهره : پراكندگي زبان كردي-٤-٢  

 از پراكندگي مشخصي ها اند و مانند ترك خود اختصاص داده بجنورد بيشترين تعداد جمعيت را به

  .كنند پيروي نمي
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 ، يك ده،عبارت ديگر در يك دره يا يك منطقه مثالً راز و جرگالن يا مانه و سمقان  به  

ها در كنار هم  ه بافت متفاوتي از گويش يك ده ترك و يك ده فارس و خالص، استنشينكرد

ي ها كردها گروه ).شود اين وضعيت در سراسر خراسان شمالي مشاهده مي(كنند  زندگي مي

  .هستندمشخصي دارند و در اصل وابسته به ايالت مختلفي 

 جغرافيايي مشخص از شمال ةروستاهاي تركمن در يك ناحي:  پراكندگي زبان تركمني-٤-٣  

  .هستنداي  ي غرب و دهستان جرگالن و مانه و سملقان متمركزند و نسبتاً گروه بستهسو بجنورد به

تكه، قورلي، كوكلن و يموت : هاي ترين آنها تيره هاي متعددي دارند كه مهم  تيرهها تركمن  

 ةلي از تير مورچه: ها ممكن است داراي طوايف متعدد ديگري باشند از جمله  هر يك از تيره.است

ترين نواحي  قوز تا غربي كهدره و تل ترين نقاط بجنورد يعني روستاي بش و از شمالييموت است 

  .ها ساكن هستند برون و در مغرب كوكلن غربي بجنورد يعني حوالي اينچه شمال

  . بجنورد از حوالي مراوتپه به بعد قرار دارندةروستاهاي يموتي در خارج از منطق

  ودربند  قوري،دره  بش،قوز تلكه: مغرب عبارتند ازترين روستاهاي تلكه از شرق به  مهم  

  .دويدوخ كه همگي در بخش جرگالن هستند و پراكندگي جغرافيايي مشخصي دارند

كند و اغلب روستاهاي  تري تبعيت مي ي تيره نخورلي از پراكندگي جغرافيايي منظمها تركمن  

 ، باغلقتوان به  ميوستاهاي آنهااز جمله ر. شود  و رودخانه جرگالن ديده ميهآنها در مسير در

  .اشاره كرددولي   آق وآغاج  قره،پنجه  كيلو،اسمي كرپشلي  گركز،پوالد بيگ

  

   روش تجزيه و تحليل آماري-5

 پرسشنامه و مصاحبه حاصل شده از دو ةوسيل منظور تجزيه و تحليل آماري اين تحقيق كه به به

X، ٢خي( كاي اسكوير ة محاسبةوسيل  و استنباطي به،روش توصيفي يعني تعداد و درصد
2 (

  و درصد ميزان تأثير هر،اساس تعدادين معني كه پس از تنظيم جداول بربه ا .استفاده گرديده است

 ٢٦ها را كه شامل  يك از متغيرهاي مستقل را بر متغيرهاي وابسته يا تابع مشخص و سپس يافته

  .عمل آورده است گيري به اده و نتيجه مورد تجزيه و تحليل قرار د،هستند)  سؤال٢٦(مورد 
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 با استفاده از فرمول ، جداول توصيفي مورد بررسي مجدد قرار گيردةكه نتيجسرانجام براي آن  

(كاي اسكوير 
E
EoX

2

2 )( −
Xبه محاسبه ) =∑

  .ايم پرداخته) ۲خي( 2

Xچنانچه   
X معين از df آزادي ة با درج، محاسبه شده2

 رد H فرض ،دتر باش  جدول بزرگ2

در غير اينصورت .  مجدداً تأييد خواهد گرديد، جدولةدار نيست و نتيج خواهد شد و رابطه معني

 ها دار نيست و احتمال شانسي و تصادفي بودن پاسخ توان رد كرد و رابطه معني  را نميHفرض 

  . رود و گرايش وجود ندارد مي

خيلي (هاي  يك از گزينه ي است كه هر مشاهده شده در هر سؤال، تعداد افرادOدر اينجا   

 تعداد مورد انتظار است كه چون در بين Eاند و  را انتخاب كرده) كم زياد، زياد، متوسط، كم، خيلي

 مورد E بنابراين ،اند  از نظر ارزشي تفاوتي نداشتهها انجام گرفته و پاسخ) معلمين(يك گروه مشابه 

طبق قانون احتماالت شير (ايم  يعني انتظار داشته. تاس) ١١٠÷٥= ٢٢(انتظار در هر سؤال برابر 

 نفر يا ٢٢هاي فوق  كه به هر يك از گزينه) خط
2

  . افراد پاسخ دهند1

  : در نظر گرفته شده استة زيردر اين صورت جدول محاسبه به گون

  
٥/٠(٢-El-lO(  

E  

٥/٠(٢-El-lO(  )٥/٠-El-lO(  E  O    

      ٢٢  

٢٢  

٢٢  

٢٢  

٢٢  

  خيلي زياد  

  زياد

  متوسط

  كم

  كم خيلي

  

2طور كه گفته شد،  پس همان  

2

E
Eo )( −

∑ X
2
X ) ۲خي(، =

 ةدرج. (ايم را محاسبه كرده2

  .) استdf= ٢ آزادي آن ة كه درج٢٠ ةجز سؤال شمار به. است ٤ در تمام سؤاالت df=  آزادي

  .  است٦مربوط به دخالت تصحيح يتيس) -٥/٠(در جدول فوق 
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  هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آنها  يافته-6

هاي  طور كه گفته شد به منظور بررسي عوامل مؤثر بر يادگيري زبان فارسي و شيوه همان

 سؤال بسته ٢٦زبان به زبان فارسي، جمعاً چهار فرضيه و  آموزان غيرفارسي مندسازي دانش عالقه

تعداد ( جدول ٢٦ اصل تحقيق شامل نتيجهدر. بندي شده، در پرسشنامه مطرح گرديده است طبقه

Xمحاسبة ( جدول ٢٦و ) و درصد
گيري از آنها را   صفحه، همراه با نتيجه٥٢يعني جمعاً ) 2

  .دليل حجيم بودن براي ارائه در يك مقاله مناسب نيست گيرد كه به دربرمي

ي رسم و ا به اين لحاظ سعي شده تا در مورد سؤاالت مربوط به هر فرضيه، جدول مقايسه  

X ٢در آن نوع سؤال ميزان تأثير، تعداد و درصد و خي
محاسبه شده ارائه گردد تا خواننده همان  2

  .توانست بگيرد، دريابد و در عين حال براي مقاله مناسب باشد اي را كه از جداول مي نتيجه

قي كه در هاي تحقيق را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده و با نتايج تحقي سپس يافته  

 كالس اول ابتدايي در يادگيري زبان ةزبان آموزان دو ل و مشكالت دانشئبررسي مسا«مورد 

 قرار خواهيم داد تا نتايج دو بررسيعمل آمده است مورد  به»  آذربايجان غربيةفارسي در منطق

 ةبه ارائتر روشن شود كه اكنون  تحقيق مورد مقايسه و تأثير يا عدم تأييد سؤاالت بهتر و مستدل

   :پردازيم گيري از آن مي و نتيجه) ١ (ةاي شمار جدول مقايسه
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 مربوط به فرضية ٦ تا ١اي توزيع فراواني ميزان تأثير سؤاالت  ، جدول مقايسه)١(جدول شمارة 

Xيك برحسب تعداد، درصد و 
  )۲خي (2
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   جداولة تفسير و نتيج-1-6

  :رسد نظر مي شرح زير به ب هر فرضيه بهترتي با توجه به آنچه گفته شد نتايج جداول به

دهندگان   درصد پاسخ٦٠شود كه حدود  چنين نتيجه گرفته مي) ١ (ة از سؤال شمار-٦-١-١  

زبان و ايجاد عالقه به  آموزان غيرفارسي  نيازهاي دانشةهاي فارسي موجود برآورند معتقدند كتاب

 ٢چون از خي(حاسبه شده  م٢ خيهنكاين نتيجه را عالوه بر آ. نيستفراگيري فارسي در آنها 

زبانه در كالس اول  ل و مشكالت دوئبررسي مسا« تحقيق ،كند تأييد مي)  استتر بزرگجدول 

 به اين ؛دهد نيز مورد تأييد قرار مي»  آذربايجان غربيةابتدايي و يادگيري زبان فارسي در منطق

د مطالب كتاب فارسي كنوني  درص٨/٥٤ آماري مورد پرسش، ة نفر معلم نمون٤٩٨معني كه از 

اند كه بهتر است كتاب مكمل ديگري با محتواي  كالس اول را مناسب ندانسته و اظهار داشته

گونه  براي اين...)  در تحقيق ما، كردي، تركي، بلوچي و(لغات مشترك فارسي و تركي 

نه مناطق توصيه گو  درصد نيز تأليف كتاب جديد ديگري را براي اين٦/٣٤. آموزان تهيه شود دانش

زبانه از  آموزان دو هاي فارسي كالس اول براي دانش در مورد حجم مطالب كتاب. اند كرده

اند كه حجم مطالب   درصد اظهار داشته٧/٢٢ يا ١١٣ نمونه آماري تحقيق ياد شده ٤٩٨مجموع 

  .اند كه متناسب و كافي است  درصد گفته٣/٧٢ نفر يا ٣٦٠كتاب زياد است و 

دهندگان معتقدند   درصد پاسخ٢٧/٧٧شود كه  نتيجه گرفته مي) ٢ (ة سؤال شمار از-٦-١-٢  

زبان  آموزان غيرفارسي هاي آموزشي با زندگي واقعي دانش كه همراه كردن تصاوير كتاب و لوحه

اين . ي مؤثر استمندسازي آنان به فراگيري زبان فارس آموزي و عالقه تا حدود زيادي در زبان

  .كند  تأييد مي) استتر بزرگ جدول ٢چون از خي(سبه شده  محا٢نتيجه را خي

دهندگان معتقدند   درصد پاسخ٦٣/٦٣دهد كه  نيز نشان مي) ٣ (ة سؤال شمارة نتيج-٦-١-٣  

هاي آموزشي در افزايش  چنين لوحههاي موجود فارسي و هم كه افزايش تصاوير، در كتاب

  .جاد عالقه در آنها بسيار مؤثر استزبان اي آموزان غيرفارسي يادگيري زبان فارسي دانش

تأييد )  استتر بزرگ جدول ٢چون از خي( محاسبه شده ٢كه خياين نتيجه را عالوه بر آن  

 ةعنوان وسيل هاي مصور به نمايد و استفاده از كتاب  تحقيق ياد شده در فوق نيز تأييد مي،كند مي

  .دهد تأكيد قرار ميگونه مناطق مورد  كمكي براي آموزش زبان فارسي را در اين
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دهندگان    درصد از پاسخ٥٠دهد با آنكه در حدود  نشان مي) ٤ (ة نتيجة سؤال شمار-٦-١-٤  

دليل لطمه زدن به وحدت ملي و انسجام فرهنگي،  گونه مناطق به با چاپ كتاب مخصوص اين

بايست از اول   زياد دولت و اينكه چون هدف اصلي آموزش زبان فارسي است و ميةهزين

 اما معتقدند بهتر است ،آموزي كودكان را بر اصول زبان فارسي بنا گردد موافق نيستند هاي زبان پايه

زبان بر نوع مطالب و تصاوير  آموزان غيرفارسي براي ايجاد عالقه به فراگيري زبان فارسي در دانش

 ٢از خيچون ( محاسبه شده ٢كه خياين نتيجه را عالوه بر آن. ي درسي افزوده شودها كتاب

 ٤٩٨ درصد از ١/٧٣ زيرا ؛پذيرد برده فوق نيز مي  تحقيق نام،كند تأييد مي) تر است جدول بزرگ

گونه مناطق وجود  دليل افزايش هزينه در اين نفر نمونه آماري معتقدند كه نيازي به چاپ كتاب به

هاي   از كتابدرسي و مطالب تكميلي هاي داستاني و كمك ندارد و بهتر است با استفاده از كتاب

  .صورت مفيدتري براي آموزش زبان و ادبيات فارسي استفاده كرد موجود به

دهندگان معتقدند كه   درصد پاسخ٢٦/٧٧دهد كه  نشان مي) ٥ (ة سؤال شمارة نتيج-٦-١-٥  

زبان كافي نيست  آموزان غيرفارسي  براي دانش، آموزش كتاب فارسيبرايساعات اختصاص يافته 

  .ن بيشتري به آن اختصاص يابدبايستي زما و مي

 تر بزرگ جدول ٢چون از خي(كند  سبه شده تأييد مي محا٢كه خيعالوه بر آنرا اين نتيجه   

 ٢٧٥ نفر نمونه آماري ٤٩٨كند و حاكي است از  برده شده در فوق نيز تأييد مي تحقيق نام) است

 ة تا انداز،گونه مناطق  افزودن به طول سال تحصيلي در كالس اول را در اين، درصد٧/٥٦نفر يا 

  .اند زيادي در حل مشكالت يادگيري زبان فارسي شاگردان مؤثر دانسته

دهندگان   درصد از پاسخ٣٦/٨٦شود كه  چنين نتيجه گرفته مي) ٦ (ة از سؤال شمار-٦-١-٦  

ك درسي در فراگيري و ايجاد عالقه در هاي داستاني و كم معتقدند كه استفاده از كتاب

  .زبان به يادگيري زبان فارسي مؤثر است آموزان غيرفارسي دانش

 تر بزرگ جدول ٢چون از خي(كند  سبه شده تأييد مي محا٢كه خياين نتيجه را عالوه بر آن  

يق دهندگان به آن تحق  درصد پاسخ٨٨زيرا . نمايد  تحقيق ياد شده در فوق نيز تأييد مي،)است

هاي محلي و بيان مطالب درسي  هاي قصه و مصور، نمايشنامه، قصه معتقدند كه استفاده از كتاب

  .صورت قصه به زبان فارسي بسيار مفيد و مؤثر است به
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  :نتيجه آنكه  

گونه مناطق نيست  آموزان اين  نيازهاي دانشةها، تصاوير و مطالب درسي برآورند اوالً لوحه  

 ةثانياً اگرچه با چاپ كتاب ويژ. زبان شهري نگاشته شده است فارسي وصها، مخص زيرا اين كتاب

 تصاوير و مطالب تكميلي ،بايست بر عناوين گونه مناطق موافق نيستند اما عقيده دارند كه مي اين

دليل   آموزش كتاب فارسي بهبراي ساعات اختصاص يافته ،عالوه بر اين. موجود افزوده گردد

بايست بسيار  وجه كافي نيست و مي هيچ   به،گونه مناطق دارند آموزان اين شاشكاالت زباني كه دان

  .افزايش پيدا كند

ي ها ها، تصاوير و مطالبي كه در كتاب  لوحهكهمبني بر اين ، اول تحقيقةنتيجه اگرچه فرضيدر  

ؤثر آموزاني كه گويش محلي دارند م مندسازي دانش نظر گرفته شده بر يادگيري و عالقه فارسي در

ها و  تصويري، لوحهدرسي، مطالب هاي  مطالب كتاببه ، اما بهتر است شود  تأييد مياست

هاي تكميلي ديگري افزوده شود و فارسي و ساعات درس آموزشي كتاب فارسي افزايش  كتاب

  .پيدا كند
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دهندگان   درصد پاسخ٧٠شود كه نزديك به  نتيجه گرفته مي) ٧ (ة از سؤال شمار-٦-١-٧  

آموزان عامل مهمي در ايجاد عالقه به  معتقدند كه ارتباط عاطفي بين معلمان و دانش) انمعلم(

چون از ( محاسبه شده ٢زبان است اين نتيجه را نيز خي فراگيري زبان فارسي كودكان غيرفارسي

  .كند  تأييد مي،) استتر بزرگ جدول ٢خي

دهندگان معتقدند كه   پاسخ درصد از٧٠دهد كه  نشان مي) ٨ (ة سؤال شمارة نتيج-٦-١-٨  

استفاده از معلمان بومي و محلي و آموزش ديده تا حدود زيادي در ايجاد عالقه و يادگيري زبان 

سبه شده  محا٢كه خياين نتيجه را عالوه بر آن. زبان مؤثر است آموزان غيرفارسي فارسي دانش

زيرا . نمايد فوق نيز تأييد ميتحقيق ياد شده در ) تر است  جدول بزرگ٢چون از خي(كند  تأييد مي

اند كه معلمان بومي در ايجاد عالقه به   درصد اظهار داشته٥٧ نفر يا ٢٨٤ نفر نمونه آماري ٤٩٨از 

  .زبان مؤثر است آموزان غيرفارسي فراگيري زبان فارسي در دانش

ل كه عالقه، انگيزه و تمايمعتقدند ) ٩( سؤال شماره دهندگان به  درصد پاسخ٧٨ -٦-١-٩  

 تأثير زيادي در ايجاد عالقه به فراگيري زبان ،معلمان به خدمت در مناطقي كه گويش محلي دارند

  .آموزان آن مناطق دارند فارسي در دانش

 تر بزرگ جدول ٢چون از خي(كند  سبه شده تأييد مي محا٢عالوه بر آنكه خيرا اين نتيجه   

مندي معلمان به خدمت در  دهد و عالقه يمورد تأييد قرار منيز برده در فوق  تحقيق نام) است

  .داند عامل مهمي در فراگيري زبان فارسي ميرا گونه مناطق  اين

دهندگان معتقدند كه   درصد پاسخ٩/٩٠دهد كه  نشان مي) ١٠ (ة سؤال شمارة نتيج-٦-١-١٠  

ايش چنين نم و هم) فارسي(استفاده از كلمات مشترك و قابل فهم بين زبان مادري و زبان دوم 

آموزان غيرفارسي مؤثر  صورت مجسم در ايجاد عالقه به فراگيري زبان فارسي در دانش اشيا به

  .است

 تر بزرگ جدول ٢چون از خي(كند  سبه شده تأييد مي محا٢اين نتيجه را عالوه بر آنكه خي  

 ةن درصد از معلمان نمو٥٠ حدود .دهد  فوق نيز مورد تأييد قرار ميةبرده شد تحقيق نام) است

آماري آن منطقه معتقدند كه وجود لغات مشترك بين زبان فارسي و گويش در كتاب فارسي اول 

زبان مؤثر است و بهتر  آموزان غيرفارسي  زيادي در پيشرفت و يادگيري زبان فارسي دانشةتا انداز
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هاي درسي مناطق دوزبانه حاوي لغات مشترك زبان رسمي و گويش محلي  است مطالب كتاب

  .باشد

 درصد از ٣٦/٨٣شود كه  چنين نتيجه گرفته مي) ١١ (ة از سؤال شمار-٦-١-١١  

گونه   ذهاب و غيره كه براي معلمان اينمعتقدند كه مشكالتي نظير اياب و) معلمان(دهندگان  پاسخ

اين . آموزان است  يكي از مشكالت آموزش و فراگيري زبان فارسي دانش،مناطق وجود دارد

  .) استتر بزرگ جدول ٢چون از خي(كند   شده نيز تأييد مي محاسبه٢نتيجه را خي

دهندگان   درصد پاسخ٥٠دهد كه بيشتر از  نشان مي) ١٢ (ة سؤال شمارة نتيج-٦-١-١٢  

 تأثير زيادي در ايجاد ،معتقدند كه تأكيد و اهميت دادن معلمين ساير دروس به ادبيات فارسي

  .داردگونه مناطق   اينآموزان در عالقه به فراگيري زبان فارسي دانش

دهندگان   درصد از پاسخ٥٤/٥٤دهد كه  نشان مي) ١٣ (ة سؤال شمارة نتيج-٦-١-١٣  

يي كه اكثريت آنها را دختران تشكيل ها معتقدند كه بهتر است براي تدريس فارسي در كالس

  .آيد دست مي  بهتري بهة از معلمين زن استفاده شود زيرا نتيج،دهند مي

 تر بزرگ جدول ٢چون از خي(كند   محاسبه شده تأييد مي٢عالوه بر آنكه خياين نتيجه را   

 نفر يعني ٢٢٦ نفر ٤٩٨دهد و از مجموع  تحقيق ياد شده در فوق نيز مورد تأييد قرار مي) است

 درصد بين معلمين زن و مرد ٢/٤٢ نفر يعني ٢١٠ درصد، معلمان زن را بيشتر مؤثر دانسته و ٤/٤٥

  .اند متقاضي قائل نشده

دهندگان   درصد از پاسخ١٤/٩٥دهد كه  نشان مي) ١٤ (ة سؤال شمارة نتيج-٦-١-١٤  

گيرد، عامل مهمي در  وسيله معلمان صورت مي هاي ترغيبي و تشويقي كه به معتقدند كه شيوه

 ٢اين نتيجه را نيز خي .زبان است ايجاد عالقه به فراگيري زبان فارسي در كودكان غيرفارسي

  .) استتر بزرگ جدول ٢چون از خي(كند  أييد ميمحاسبه شده ت

 درصد ٧١شود كه حدود  چنين نتيجه گرفته مي) ١٥ (ة از سؤال شمار-٦-١-١٥  

اي مشكلي در ايجاد عالقه و فراگيري زبان فارسي  ي چند پايهها دهندگان معتقدند كه كالس پاسخ

 زياد ها گونه كالس آموزان اين شكند اما معتقدند كه نبايستي دان گونه مناطق ايجاد نمي در اين

  .صورت مضر است  زيرا در آن،باشند
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 تر بزرگ جدول ٢چون از خي(كند   محاسبه شده تأييد مي٢عالوه بر آنكه خيرا اين نتيجه   

 آماري ة درصد نمون٧/٧٧دهد و  برده در فوق نيز مورد تأييد قرار مي بلكه تحقيق نام) است

 نفر ٢٥گونه موارد نبايستي از  ي اول ابتدايي در اينها در كالسآموزان  معتقدند كه تعداد دانش

  .تجاوز كند

دهندگان   درصد پاسخ٢٦/٧٧توان چنين نتيجه گرفت كه  مي) ١٦ (ة از سؤال شمار-٦-١-١٦  

  .معتقدند كه در هنگام تدريس فارسي بايستي تنها از زبان فارسي استفاده شود

 تر بزرگ جدول ٢چون از خي(كند  سبه شده تأييد مي محا٢اين نتيجه را عالوه بر آنكه خي  

اند كه   درصد معلمان تأكيد كرده١٠٠زيرا . دهد تحقيق نامبرده شده نيز مورد تأييد قرار مي) است

 بيان مطالب به زبان فارسي چون. در هنگام تدريس، معلم بايد تنها از زبان فارسي استفاده كند

بنابراين . گونه مناطق است آموزان اين ري زبان فارسي در دانشعامل مهمي در ايجاد عالقه به فراگي

  .ترين روش، صحبت كردن به زبان فارسي است مناسب

  

  نتيجه

چنين استفاده از معلمان بومي و محلي، استفاده از  هم،آموزان ارتباط عاطفي بين معلمان و دانش

هميت دادن ساير معلمين به سم، تأكيد و اجصورت م كلمات مشترك و قابل درك، نمايش اشيا به

 ابتدايي، استفاده از زبان مستقيم ةي دورها درس ادبيات فارسي، استفاده از معلمين زن در كالس

هاي ترغيبي و تشويقي، عوامل مهمي هستند  فارسي در هنگام تدريس و سرانجام استفاده از شيوه

 درنتيجه. زبان مؤثر است فارسيآموزان غير  دانشدركه در ايجاد عالقه به فراگيري زبان فارسي 

عالقه و آگاهي معلمان با «:  يعني؛گيرد  مورد تأييد قرار مي٢ ة شمارةتوان گفت كه فرضي مي

 بر يادگيري و ايجاد ،گونه مناطق هاي تدريس در اين ي محلي و شيوهها اصطالحات و گويش

  ».آموزان به فراگيري زبان فارسي مؤثر است عالقه در دانش
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كرده و باسواد نقش بسيار مهمي در ايجاد عالقه به فراگيري زبان فارسي  نوادة تحصيلكه خا

  .گونه مناطق دارند آموزان اين دانش

دهندگان معتقدند   درصد پاسخ٤٥/٩٥دهد كه  نشان مي) ١٧ (ة سؤال شمارة نتيج-٦-١-١٧  

قه و يادگيري زبان آموزشي نقش و اهميت بسيار زيادي در ايجاد عال كه استفاده از وسايل كمك

كند   محاسبه شده تأييد مي٢اين نتيجه را عالوه بر آنكه خي. زبان دارد فارسي كودكان غيرفارسي

 ٨٩دهد و   تحقيق ياد شده در فوق نيز مورد تأييد قرار مي،) استتر بزرگ جدول ٢چون از خي(

ي عامل مهمي در ايجاد  نفر نمونه آماري معتقدند كه استفاده از وسايل كمك آموزش٤٩٨درصد از 

  .گونه مناطق دارد عالقه به فراگيري زبان فارسي در اين

دهندگان   درصد پاسخ٥٠شود كه نزديك به  نتيجه گرفته مي) ١٨ (ة از سؤال شمار-٦-١-١٨  

 بهتر است ،زبان به فراگيري زبان فارسي آموزان غيرفارسي معتقدند كه براي ايجاد عالقه در دانش

كار بردن  االمكان از به  و صحبت كردن تنها از زبان فارسي استفاده شود و حتيدر هنگام تدريس

  . پرهيز كرديزبان مادر

 تر بزرگ جدول ٢چون از خي( كند  ، تأييد ميه محاسبه شد٢ خيكهاين نتيجه را عالوه بر آن  

 آن دهندگان به  درصد پاسخ١٠٠ .دهد فوق نيز مورد تأييد قرار مي تحقيق ياد شده در) است

تحقيق معتقدند كه نبايستي معلم در هنگام تدريس از گويش محلي استفاده كند و بايد تنها به زبان 

  .فارسي صحبت و گفتگو نمايد

دهندگان معتقدند   درصد از پاسخ٨/٩٠دهد كه  نشان مي) ١٩ (ةال شمارؤ سنتيجة -٦-١-١٩  

زبان  آموزان غيرفارسي قه در دانشعال اهميت بسيار زيادي در ايجاد و  هاي گروهي نقش كه رسانه

  .به يادگيري زبان فارسي دارد

 تر بزرگ جدول ٢خي چون از(كند   محاسبه شده تأييد مي٢آنكه خي اين نتيجه را عالوه بر  

دهد و وسايل ارتباط جمعي را در  برده شده در فوق نيز مورد تأييد قرار مي تحقيق نام) است

  .شمارد فراگيري زبان فارسي مهم مي

دهندگان   درصد پاسخ٦٣/٦٣شود كه  چنين نتيجه گرفته مي) ٢٠ (ة  از سوال شمار-٦-١-٢٠  

بايست از هر دو نوع  زبان مي معتقدند كه در هنگام آموزش زبان فارسي به كودكان غيرفارسي
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كند  تأييد مينيز  محاسبه شده ٢اين نتيجه را خي. زمان استفاده كرد ارتباط كالمي و غيركالمي هم

  ). استتر بزرگ جدول ٢چون از خي(

  

  نتيجه

هاي گروهي، استفاده از  آموزشي، استفاده از ارتباط كالمي مستقيم، رسانه استفاده از وسايل كمك

 انواع ارتباطات غيركالمي در ايجاد ة استفاده از هم وزمان انواع ارتباطات كالسي و غيركالسي هم

توان  عبارت ديگر مي به. زبان مؤثر است يرفارسيآموزان غ ادگيري زبان فارسي دانشيعالقه و 

هاي گروهي و مواد  رسانه«يعني . گيرد مورد تأييد قرار مي) ٣ (ة شمارةگفت كه فرضي

  .»زبان مؤثر است آموزان غيرفارسي آموزشي در ايجاد عالقه و يادگيري زبان فارسي دانش كمك

  

  
  



  ...آموزان  مندسازي دانش  عالقهةبررسي عوامل مؤثر بر يادگيري زبان فارسي و شيو
 

  

517

دهندگان   درصد از پاسخ٢٧/٧٧دهد كه  نشان مي) ٢٢ (ة سؤال شمارة نتيج-٦-١-٢٢  

گونه مناطق  داليل مختلف در اين  آموزان در كالس درس كه بنا به معتقدند كه حضور مرتب دانش

 ٢اين نتيجه را خي. آموزان است با اشكال همراه است، مانعي در راه يادگيري زبان فارسي دانش

  ). استتر بزرگ جدول ٢چون از خي(كند  محاسبه شده تأييد مي

دهندگان معتقدند   درصد پاسخ٥٠شود كه  نتيجه گرفته مي) ٢٣ (ة از سؤال شمار-٦-١-٢٣  

ي آورند، عاملي در ايجاد عالقه به فراگير عمل مي تشويقي كه به كه والدين و اطرافيان با تأكيد و

 محاسبه شده نيز تأييد ٢اين را نتيجه خي. هستندگونه مناطق  آموزان در اين زبان فارسي دانش

  ). استتر بزرگ جدول ٢چون از خي(كند  مي

دهندگان   درصد پاسخ١٠٠شود كه  چنين نتيجه گرفته مي) ٢٤ (ة از سؤال شمار-٦-١-٢٤  

كرده و باسواد نقش بسيار مهمي در ايجاد عالقه به فراگيري زبان   تحصيلدةمعتقدند كه خانوا

  .گونه مناطق دارند آموزان اين فارسي دانش

 تر بزرگ جدول ٢چون از خي(كند   محاسبه شده تأييد مي٢ه بر آنكه خياين نتيجه را عالو  

 درصد ٩٠زيرا در اين تحقيق هم . دهد تحقيق ياد شده در فوق نيز مورد تأييد قرار مي) است

 نقش بسيار مهمي در ،سوادكرده و با  تحصيلةاند كه افراد خانواد دهندگان اظهار داشته پاسخ

  .ندارآموزش زبان فارسي كودكان د

دهندگان   درصد پاسخ٧٠شود كه  چنين نتيجه گرفته مي) ٢٥ (ة از سؤال شمار-٦-١-٢٥  

معتقدند كه نارضايتي و ناراحتي والدين از رفتن كودكان خود به مدرسه موجب مشكالتي در راه 

زيرا در اين مناطق كودكان از سنين (گردد  گونه مناطق مي آموزان اين فراگيري زبان فارسي دانش

 محاسبه شده تأييد ٢اين نتيجه را نيز خي). روند وچكي در مزرعه و باغ به كمك پدر و مادر ميك

  ). استتر بزرگ جدول ٢چون از خي(كند  مي

 درصد ٥٥دهد كه حدود  نشان مي) ٢٦ (ة سؤال شمارة سرانجام نتيج-٦-١-٢٦  

توانند در  آورند، مي مل ميع دهندگان معتقدند كه والدين و اطرافيان با كمك و تشويقي كه به پاسخ

 محاسبه شده ٢اين نتيجه را نيز خي. آموزان به معلمان كمك كنند رفع مشكالت آموزشي دانش

  ). استتر بزرگ جدول ٢چون از خي(كند  تأييد مي



 

  

  شناسي ايران هاي ايراني و زبان زبان518

  نتيجه

آموزان در كالس درس، تأييد و تشويق والدين، رضايت والدين از رفتن  حضور مرتب دانش

تأثير تر تحصيالت و سواد والدين   كمك و تشويق والدين و از همه مهمكودكان خود به مدرسه،

  .گونه مناطق دارد آموزان به فراگيري زبان فارسي در اين  در ايجاد و رفع مشكالت دانشسزايي به

ميزان «گيرد يعني  مورد تأييد قرار مي) ٤ (ة شمارةتوان گفت كه فرضي عبارت ديگر مي به  

آموزان به فراگيري زبان   دانشةت والدين در يادگيري و ايجاد عالقتحصيالت و سواد و رضاي

   .»فارسي مؤثر است

  

   پيشنهادها-7

آموزان و معلم يادآوري   تدريس به دانشةبا توجه به آنچه گذشت، پيشنهادهاي زير در مورد شيو

  :شود مي

 محلي يي كه گويشها  تدريس زبان فارسي در كالسة پيشنهادهايي در مورد شيو-٧-١  

  . دارند

 به گويش گفتگو در هنگام تدريس در كالس، فقط به زبان فارسي تكلم شود و از -٧-١-١  

  .آموزان نسبت به فراگيري زبان فارسي احساس نياز بيشتري كنند محلي خودداري گردد تا دانش

تر   در هنگام تدريس، براي آموزش بهتر و فراگيري بيشتر زبان فارسي، مناسب-٧-١-٢  

آموزان استفاده شود و از آنها خواسته   كه از محسوسات و اشياي محيط اطراف زندگي دانشاست

  . محصوالت كشاورزي به فارسي بگويند ودر، پنجره، كوه، درخت، گل :مثالًرا شود كه اسامي 

 در هنگام تدريس بهتر است معلم از لغات و كلمات فارسي كه كودكان با آن -٧-١-٣  

  .تر است، استفاده كنند ند و درك و فهم آنها برايشان آسانآشنايي بيشتري دار

موادي از اين و  تصاوير، نقاشي، نمايش، مجسمه، اشيا، نمايش فيلم و اساليد -٧-١-٤  

  .زبان بسيار استفاده شود در فراگيري زبان فارسي كودكان غيرفارسي دست

يان مطالب درسي بسيار هاي محلي و ب  مصور، نمايشنامه، قصهةهاي قص  از كتاب-٧-١-٥  

  .استفاده شود
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 بيان مطالب دارند دره لغات مشترك فارسي و گويش محلي هاي قصه ك  از كتاب-٧-١-٦  

  .درسي بسيار استفاده شود

ي ها آموزان ديگر خاطرات و داستان آموزان خواسته شود در مقابل دانش  از دانش-٧-١-٧  

  .هترين هستند، مورد تشويق قرار گيرندكه ب كساني. محلي را به زبان فارسي نقل كنند

آموزان  گونه دانش  براي اينج، ع، غ، ق و گ:  حروف الفبا چون تلفظ برخي از-٧-١-٨  

  . بهتر است با حوصله و دقت، تلفظ درست آنها آموخته شود؛مشكل است

  

  ها نوشت پي
: ... رجوع شود به. د دارد زبان مختلف وجو۴۰۰۰۰ كشور مستقل جهان حدود ۲۰۰ طبق گزارش يونسكو در .۱

  .۵  ص،۱۳۶۹ واقدي و ديگران، ة ترجم،آموزش و مسئله دوزبانگي
. رود كار مي  لهجه است ولي تاكنون دقيقاً روشن نيست كه در چه مفهومي بهة گويش برابر فارسي واژةواژ:  گويش.۲

كار   گويش يا لهجه را بهةده هرگاه واژگوين.  زبان قرار داردة در تقابل با واژ در عرف زبان فارسي، گويش با لهجه
ا لهجه سخن يبرد، بدين معني است كه از گويش  كار مي  زبان را بهةبرد، منظورش چيزي جز زبان و هرگاه واژ مي
  درستي بين زبان و گويش تفاوتي وجود دارد؟ گويد، ولي آيا به مي

شود كه هيچ اختالف و تقابلي بين  جه گرفته مي نتي،با توجه به تعاريف گوناگوني كه از زبان علمي صورت گرفته
 ةگويش مانند زبان ابزار ارتباطي است و ماهيت هر دو يكي است و هركجا بتوانيم واژ. گويش و زبان وجود ندارد

يي را بين زبان و ها كار ببريم و برعكس، اما در عرف، تفاوت  گويش را نيز بهةتوانيم واژ كار ببريم، مي زبان را به
  :كنيم شناسند كه به چند مورد اشاره مي  باز ميگويش

 در مناطق محدود جغرافيايي ها كه گويش روند، در صورتي كار مي  بزرگي از نظر جغرافيايي بهة در منطقها  زبان-
  .كاربرد دارند

  . از شمار افراد يك گروه اجتماعي بيشتر است، افراد گروه اجتماعي زبانية شمار-
  .هستند فاقد خط ها ولي گويش) صورت مكتوب(اند   نوشتاريةاراي گون، عموماً دها  زبان-
  .اند  ي معموالً داراي يك سنت ادبها  از يك سنت ادبي برخوردار نيستند اما زبانها  گويش-
اند  روند و در حقيقت داراي رسميت كار مي طور همگاني به  جغرافيايي، سياسي بهة عموماً در يك محدودها  زبان-

: تهران ،شناسي مجموعه مقاالت مردمرجوع شود به ( سياسي كاربرد خود، رسميت ندارند ة در منطقها يشولي گو
  ).۱۹ ، ص۱۳۶۲ شناسي  مركز مردموزارت فرهنگ آموزش عالي، 

3. Ethno Cemtrism 
4. Language Cemtrism 

طور  ي و بلوچي است متأسفانه بهزبان كه عبارت از تركي، تركمن، كرد، عربي، لر  آمار دقيق جمعيت غيرفارسي.۵
جغرافياي بديعي، ربيع،  ( نفر اعالم شده۷۱۹۰۰۰۰در جغرافياي مفصل ايران جمعيت آنها . دقيق مشخص نيست

 سالنامه آماريمركز آمار ايران، ( بوده است ۴۲۰۷۱۰۰۰، در آن سال كل جمعيت كشور )۸۰، ص ۱۳۶۲، مفصل ايران
را % ۲۷زبان،  فارسي% ۵۰كتاب سال اروپا، از كل جمعيت ايران  و در) ۱۳۶۳ان، مركز آمار اير: ، تهران۱۳۶۲ كشور،

 ,The Europa world year book) بقيه را كردي، تركمني، عرب و بلوچي و غيره ذكر كرده است% ۲۳تركي و 
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1998, Vol.1, P.1702) .و ها سرشماريكدام از  عمل آمده در هيچ طور كه گفته شد با تمام تالشي كه به ولي همان 
  .زبان مشخص نيست جغرافياي مفصل ايران جمعيت غيرفارسي

  ).۳۶۸معين، اعالم، ص . ( تاتي سخن گويندةت كه به اقوام غيرترك اطالق و به لهجسي تركي ا كلمه) tāt(تات 
6. Yates' Correction 
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