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  مقدمه

ومن آیاته خلق السموات واالرض و اختالف السنتکم و الوانکم ان فی 
  )22، روم(ذلک الیات العالمین

 و از نشانه هاي او آفرینش آسمان ها و زمین و اختالف زبان ها و "
       "قطعا در این امور براي دانشوران نشانه هاست. رنگ هاي شماست

پایان  زاره میالدي به مرحله نوینی از تاریخ گام نهاده است،جهان در ه
سده بیستم و آغاز هزاره سوم با پدیده هایی همچون جهانی شدن و 

 و پرسشی اساسی بر معرفت و اندیشه مجازي شدن مشخص شده است
آدمیان سایه افکنده است آیا جهان امروز تغییر کرده و بر مدار دیگري 

 و تفسیر ما از جهان دستخوش تحول شده  و یا شناختچرخدمی 
جهانی شدن  از یک سوچارچوب مفهومی براي تبیین واقعیت است؟

هاي جاري جهان و از سوي دیگر مبین جهان بینی و اندیشیدن در باره 
 به تبع تحوالت، جهان به عنوان یک منظومه کالن و بهم پیوسته است،

ییر یافته و پارادایم هاي پارادایم هاي سنتی آموزش و پرورش نیز تغ
جدیدي جایگزین آنها شده است و آموزش و پرورش نیز فراپیچیده 

از آثار جهانی شدن می توان به پیامدهاي آن اشاره کرد که . گشته است
الزمه .منجر به چندزبانه شدن و چند فرهنگی شدن انسان ها شده است

لط بر چندین زندگی در این عصر داشتن زبان مشترك حرفه اي یا تس
زبان و آگاهی جاودانه جهانی است که معلمان و دانش آموزان بتوانند 
در دهکده جهانی ، در کالس هاي درس جهانی و خانه هاي علمی ودر 

ازند و عقایدشان را با دفضاي مجازي با هم به تبادل نظر و اندیشه بپر
  .دیگران تسهیم کنند

زمان است که در پرتو مهمترین ویژگی جهانی شدن فشردگی مکان و 
آن آموزش از حالت مکان مند خارج و معلمان و دانش آموزان را در 

جهانی شدن آموزش را ماوراي . بستر فضا مندي به چالش می کشد
زمان و مکان مطرح ساخته است و آن را در فضا خلق نموده است زیرا 
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که آموزش امروز محدود به زمان و مکان نیست چون که مکان مرز 
  اما فضا مرز گریز،ثبات پذیر و قابل کنترل است،یر، تحدید پذیر، پذ

 جهانی . آزادتر و کنترل ناپذیر است، منازعه پذیر، سیال،تحدید ناپذیر
 مفهوم زمان مندي را نیز شدن عالوه بر تغییر مفهوم مکان مندي،

 دگرگون ساخته است و با پاره کردن پیوند فضا، مکان و زمان به لحاظ
سنتی که معنی دار بود با فضامند کردن زندگی آموزشی دانش آموزان 
و معلمان و مرز هاي زندگی آموزشی را به دنیایی بزرگتر گسترش داده 

  .است و تعامل با زبان هاي متفاوت را نیز ضروري ساخته است
امروزه دانش آموزان امکاناتی در اختیار دارند که می توانند مرجعیت  

 تضعیف نمایند و با ارتباط با دنیاي نامنظم وگسترده از کالس درس را
منابع و مراجع اینترنتی فاقد مرزهاي محلی و ملی و با استفاده از برنامه 
هاي مجازي و زنده الکترونیکی به تعلیم و تربیت بدون مرز دست یابند 
باز الزمه اینکار داشتن زبان مشترك حرفه اي و یا تسلط بر چندین 

این چالش منجر به شکل گیري کالس ها و مدارس  .وت استزبان متفا
که تمامی افراد و معلمان و با تمام زبان ها شاگردان آن جهانی می شود

  .می شوند
اما عمده ترین چالش فراپیچیده که آموزش و پرورش سنتی و مدرن با 

 پدیده دوزبانگی و چند زبانگی بوده آن دست و پنجه نرم کرده است،
 این است که آیا امروز در دنیا بسیار پررنگ طرح شده است،است که 

-دو زبانگی و چند زبانگی ضعف است یا قوت؟ فرصت است یا تهدید؟
 با عملکرد شناختی پیامد منفی براي کودك دوزبانه دارد یا مثبت؟

براي پاسخگویی به این سواالت ذهن رابطه معنی دار دارد یا خیر؟
رازگشایی جعبه هاي سیاه از طریق نظریه آموزش و پرورش نیازمند 

  پردازي
 طراحی مدل هاي آموزش و  تدوین چارچوب هاي مفهومی،الگوسازي،

چندزبانه و پژوهشگري در این حوزه تخصصی است  پرورش دوزبانه و
که از طریق جعبه هاي شفاف است که می تواند فراپیچیدگی هاي 
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شف نموده و مدل ها و آموزش و پرورش دوزبانه و چندزبانه را ک
  .استراتژي هاي مناسبی را براي آنان ارائه دهد

این همایش درصدد آگاهی بخشی  و شناخت منطقی و خردمندانه 
. روش ها، الگوها و چارچوب هاي آموزش دوزبانگی و چند زبانگی است

زبانه امکان دستیابی  باید اذعان کرد که آموزش و پرورش دوزبانه وچند
یت اسالمی و نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران را بطور به اهداف ترب

  .همه جانبه فراهم می سازد
مجموعه مقاالت همایش به عنوان مرجع و مخزن  امید که چکیده و

ادبیات آموزش زبان دوم، دوزبانگی و چندزبانگی بتواند جهت ایجاد 
ادبیات و زبان مشترك حرفه اي و تخصصی مدخلی براي ورود به 

 وزش و پرورش دوزبانه و چندزبانه در تصمیم سازيمباحث آم
سیاستگذاري آموزشی و نهادینه کردن آن به عنوان یک حوزه تخصصی 
در آموزش و پرورش باشد و بتواند بخشی از آرمان هاي آن را با توجه 

 ، تسهیل کننده و ادهبه واقعیت هاي موجود خلق، محقق و گسترش د
  .سالمی مان باشدشتاب دهنده توسعه پایدار میهن ا

 ومدیران و همکاران عزیز  معاونین، اینجا فرصت را مغتنم دانسته ازدر
 اعضاي محترم هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،

تعلیم و تربیت  کمیته علمی و اجرایی همایش، شوراي پژوهشی مرکز
کاربردي تبریز و کارشناسان مرکز که موجبات شکل گیري همایش و 

  .این اثر را فراهم آوردند صمیمانه تشکر و قدردانی نماییمنشر 
  

     دکتر هاجر تحریري نیک صفت
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش 

  رئیس همایش پرورش و
  

  دکتر اسداله خدیوي
  رئیس مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت
  کاربردي تبریز و دبیر علمی همایش
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  :رئیس همایش 
  دکتر هاجر تحریري نیک صفت

  
  :بیر علمی همایش د

  دکتر اسد اله خدیوي
  

  :اعضاي کمیته علمی همایش 
  

  دکتراسکندر فتحی آذر  ـ استاد دانشگاه تبریز
  دکتر سید داوود حسینی نسب ـ  استاد دانشگاه تبریز 

  دکتر محمود نوالی  ـ  استاد دانشگاه تبریز
   دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی تهران- دکتر علی تقی پور ظهیر

 دکتر بیوك بهنام ـ  دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
 دکتر علی اصغر کوشافر ـ  دانشیار دانشگاه تبریز

  دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد- دکتر محمد رضا آهنچیان
  دکتر یوسف ادیب ـ  استادیار دانشگاه تبریز
 دکتر رحیم بدري  ـ استادیار دانشگاه تبریز

  ستادیار دانشگاه تبریز دکتر تورج هاشمی ـ  ا
  استادیار دانشگاه تبریز- دکتر صمد صباغ

  شگاه محققی اردبیلن استادیار دا- دکتر حسین زاهد بابالن
 دکتر اکبر رضایی ـ  استادیار دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

  دکتر حمید ملکی ـ  استادیار دانشگاه پیام نور کرج
   پیام نور تهراندکتر محمد رضا سرمدي ـ استادیار دانشگاه
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   رضوي ـ استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورشحمیددکتر عبدال
  دکتر رضا ساکی ـ  استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش
 دکترمهناز سعیدي ـ  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
  دکترمحمود علمی ـ  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

 عله لیوارجانی ـ  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزدکتر ش
 دکتر صادق ملکی آوارسین ـ استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

 دکتر ناصرخامنه ـ  استادیار آموزش وپرورش
 دکتر سعید قره آغاجلو ـ  استادیار آموزش وپرورش

  می واحد رودهندکتر غالمحسین حیدري ـ استادیار دانشگاه آزاد اسال
  دکتر مرضیه عارفی ـ  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ارومیه

   استادیار دانشگاه ارومیه–دکتر جواد غالمی 
   استادیار دانشگاه ارومیه-دکتر سیما مدیر خامنه
   استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان- دکتر نرگس سعیدیان

  ه آزاد اسالمی واحد تبریز استادیار دانشگا- دکتر میرزاقا بابازاده
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  :اعضاي کمیته اجرایی همایش 
  

 رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و - دکتر هاجر تحریري نیک صفت
  پرورش و رئیس همایش

   رئیس سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی–فیروز رضایی 
دکتر عبد الحمید رضوي  ـ معاون پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش 

 وپرورش

سید خسرو صادق موسوي ـ معاون توسعه مدیریت پژوهشگاه مطالعات 
  آموزش وپرورش

دکترحیدر قمري ـ مدیر خدمات نشر پژوهشگاه مطالعا ت آموزش 
  وپرورش

دکتر عبدالعظیم حکیمی ـ مدیریت برنامه ریزي و همکاري هاي علمی 
   پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش - 

  زه ریاست پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورشحورئیس عالالدین کیا ـ 
 دکتر صادق ملکی آوارسین ـ  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن- دکتر غالمحسین حیدري
مهدي اسماعیلی ـ معاون پژوهشی و برنامه ریزي سازمان آموزش و 

  پرورش استان آذربایجانشرقی
  رئیس دانشگاه پیام نور مرکز کرج- دکتر حمید ملکی

  دکتر اکبر رضایی ـ معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
 پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزمعاون  - دکتر میرزاآقا بابازاده

   مدیر حراست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش- رضا میر موسوي
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 استان مدیرحراست سازمان آموزش و پرورش - باقر مددي
  ربایجانشرقیآذر

  سید حمایت میرزاده ـ  معاون سما دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
دکتر اسداله خدیوي ـ دبیر علمی همایش و رئیس مرکزپژو هشی 

  تعلیم و تربیت کاربردي تبریز
   مدیر مالی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش -سعید پورمحمدي

  ژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مدیر امور اداري پ-اردشیر یونسی 
   پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشتدارکات - ی رسولفیروز 

   کارشناس امور فصلنامه هاي علمی- مریم کاظمی 
   کارشناس پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز- یوسف ستاري 
   معاون مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردي تبریز- عادل اسدالهی
   همایش مسئول کمیته هماهنگی - اد سعید عارف نژ
   کارشناس مسئول روابط عمومی - مرتضی نظري 
  همایش روابط عمومیمسئول کمیته مالی و  -یحیی رهروي 
   دبیر اجرایی همایش- رضا کالنتري
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  :اعضاي هیات داوران 

  
  دکتراسکندر فتحی آذر  ـ استاد دانشگاه تبریز

   دانشگاه تبریزدکتر سید داوود حسینی نسب ـ  استاد
 دکتر بیوك بهنام ـ  دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 

  دکتر یوسف ادیب ـ  استادیار دانشگاه تبریز
 دکترمهناز سعیدي ـ  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

  دکترمحمود علمی ـ  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزدکتر صادق ملکی  ـ استادیار

 دکتر تورج هاشمی ـ  استادیار دانشگاه تبریز 

 دکتر اکبر رضایی ـ  استادیار دانشگاه پیام نورتبریز 

 دکتر علی اصغر کوشافر ـ  دانشیار دانشگاه تبریز

  دکتر ناصرخامنه ـ  استادیار آموزش وپرورش
 دکتر شهرام واحدي ـ  استادیار دانشگاه تبریز 

 دکتر سعید قره آغاجلو ـ  استادیار آموزش وپرورش

 دکتر رحیم بدري  ـ استادیار دانشگاه تبریز

 دکتر شعله لیوارجانی ـ  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

  دکتر مرضیه عارفی ـ  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه
  المی واحد تبریزدکتر سهراب یزدانی ـ  استادیار دانشگاه آزاد اس

  دکتر جهانگیر یاري ـ  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
   استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري- دکتر رضا یوسفی 



  
 

 ١٥  

  دکتر توحید صیامی ـ  استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
   استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان- دکتر تقی زوار

  دیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان استا- دکتر موسی پیري
   استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان- دکتر جواد مصر آبادي
    استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز- دکتر علی نقی اقدسی 
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لین  همایش ملیچکیده مقاالت او  

  راهکارهاچالش ها، چشم اندازها و: دوزبانگی و آموزش
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 دو زبانگی از منظر قرآن
  

  2  ـ  دکتر سید احمد میریان 1دکتر رضا یوسفی سعید آبادي
  

  چکیده
و   السنتکم   و اختالف  و االرض  السماوات خلق آیاته  و من« 

  )22/ روم(»  للعالمین   آلیات  ذلک فی   ان  الوانکم
اختالف زبانهاى شما و هاى اوآفرینش آسمانها و زمین و  و از نشانه

 .هایى است براى دانشوران نشانه) امر(قطعا در این .رنگهاى شماست
 گوناگونى انسانها از نظر رنگ، نژاد، ملیت و زبان، تفاوتى در انسانیت 

بسیارى از اختالفها و جنگها ناشى از این امر است . آورد انسان پدید نمى
همین . دانند تر از دیگران مىاز نظر نژاد و ملیت، بر که گروهى خود را

آنان خواهان .بروز جنگ جهانى دوم، ازسوى نازیهاى آلمان شد امر باعث
طبیعى است در چنین . برترى و تسلط بر سایر نژادها وملل بودند

 در حالى ;ماند حقایق باقى نمى حالتى، جایى براى گفت وگو و شناخت
اى براى  را وسیله... ملیت و که قرآن کریم گوناگونى انسانها از نظر نژاد، 

بنابراین، شناخت ملتها جز از راه گفت و گو و .داند یکدیگر مى شناخت
آیات دیگر قرآن که . تبادل نظر و در سطح باالتر، گفتمان امکان ندارد

بر سیر و حضوردر بین سایر اقوام وملل تاکید دارد نیز ناظر بر همین 
بتنى بر اخذ حکمت و دستورات اسالمى م. تعریف و شناخت است

دانش، حتى از زبان بیگانگان جز از طریق ایجاد رابطه و برقرارى ارتباط 
زبان یکى از مهم ترین ابزارهاى لذا؛ .پذیر نیست امکان و مفاهمه،

 ارتباطى میان ما و جهان پیرامون مان است که براى برداشتى اصولى و 

                                                
   ـ استادیارومدیرگروه تحصیالت تکمیلی علوم تربیتی دانشگاه آزاداسالمی واحد ساري1
  ـ دکتراي علوم قرآنی، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري2
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طى، خود، مى تواند چنین ارتبا. درست ازمناسباتمان به آن نیازمندیم
ما به وسیله زبانمان . یکى از مهم ترین کارکردهاى زبان قلمداد شود

است که مى توانیم فرهنگمان را به جهان عرضه کرده وحتى ازآن دفاع 
 زبان وسیله بیان تفکر است و غالباً براي انتقال فکرکسی به .نماییم

، نوشتن، گفتن این انتقال ممکن است به وسیله. دیگري به کار می رود
پس هر چه وسیله انتقال فکر، یعنی زبان، از .  انجام شودلمس و یا اشاره

طرفی ساده و از طرف دیگر دقیق تر باشد، عمل انتقال فکر دقیق تر و 
 که به در این مقاله تالش بر این است.راحت تر صورت خواهد گرفت

بی و فارسی و مساله چند زبانگی در قرآن کریم به ویژه ارتباط زبان عر
   .ضرورت یادگیري زبان عربی پرداخته شود

  . دوزبانگی -  زبان فارسی - زبان عربی :کلید واژه ها
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 دوزبانگی و زبان معیار

  
 2 ـ  محمد رضا رضایی1دکتر غالمحسین حیدري

  
  چکیده

هاي هر ارتباط را زبان  پایه.آموزش و پرورش فرایندي ارتباطی است
ا وسیلۀ مؤثر در فرایند آموزش و پرورش زبان تنه. دهد تشکیل می

شود و بدون  بدون زبان ارتباطی میان افراد جامعه بر قرار نمی. است
گیرد و بدون آموزش و پرورش  ارتباط آموزش و پرورش صورت نمی

انتقال میراث فرهنگی و تمدن بشري به نسلهاي بعدي امکان پذیر 
ست و ابزاري براي ارتباط ها یا رمزها ا زبان، دستگاهی از نشانه. نیست

همه . آید آدمیان با یکدیگر و نیز شناخت خود و جهان به شمار می
بیشتر رفتارها و ارتباطات .وجوه زندگی انسانی با زبان در آمیخته است
ها، ابراز  بیان اندیشه.پذیرد اجتماعی نیز به یاري ابزار زبان صورت می
شناخت علمی نیز به مدد احساسات و عواطف درونی، تعلیم و تربیت و 

شناسی زبان نشان داده است که تنوع  جامعه .شود زبان ممکن می
هاي مختلف زبانی در یک جامعه، عوامل درونی و بیرونی بسیار  گونه
براي رسیدن به تعریف و مختصات زبان و نیز زبان معیار باید یک .دارد

،  توانش فرهنگیزبان را داراي سه گونه.نکته دیگر را هم در نظر آوریم
 .اند  دانسته زبان ارتباطیوشناختی 

 .  زبانتوانش ارتباطیو توانش شناختی ، توانش فرهنگی :کلید واژگان
 

  
                                                

 آزاد اسالمی واحد رودهن   ـ عضو هیئت علمی و رئیس دانشگاه1
   ـ کارشناس ارشد برنامه ریزي فرهنگی2
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  مساله یا پدیده: دوزبانگی
  

  1دکتر عبدالحمید رضوي
  چکیده

  
هاي  امروزه درجهان محققان پیشرفت قابل توجهی در زمینه

وزش دوزبانگی و تعلیم و تربیت روانشناسی زبان، فراگیري زبان دوم آم
اما در این میان بحث جدي در مورد آموزش . چند فرهنگی داشته اند

اگرچه بسیاري از تحقیقات جهانی در مورد . دو زبانگی فزونی یافته است
آموزش دوزبانگی فوایدي بر شمرده اند، لیکن برخی نیز به مشکالت آن 

بانگی امري عادي است و در جهان کنونی پدیده دوز. اشاره کرده اند
یافتن کشوري که در بین گویشگران آن حد اقل دو زبان وجود نداشته 

 برخی مالحظات فرهنگی و سیاسی موجب شده . غیر ممکن استباشد
 زبان اکثریت قوي است بعنوان زبان "است که تنها یک زبان که معموال

  . رسمی و آموزش کشور مورد استفاده قرار گیرد
   و یادگیري  را بر ادراك  دوزبانگی ، تاثیر مثبت  تحقیقات از  بسیاري

   دلیل ها به  دو زبانه این مطالعات بیان می دارند  که.  میدهند نشان
برخی معتقدند .  برخوردارند  تجربه  از دو جهان  و فرهنگ  بردوزبان تسلط

نی براي بعضی دوزبانگی توانایی بر قراري ارتباط یکسان با دو زبان  مع
می دهد و بعضی دیگر دوزبانگی را توانایی برقراري ارتباط با دو زبان اما 

اما این در حالی است . با مهارت بکار گیري بیشتر در یک زبان میدانند
  که بسیاري از نگاه هاي سنت گرا به دو زبانگی آنرا در شکل 
ا افسانه هایی از این قبیل می دانند که مثال یادگیري دو زبان کودك ر

گیج میکند و درك اورا می کاهدو یا دو زبانگی کودك را بین دو 
 .فرهنگ گرفتارمی سازد و دو زبانه ها شخصیتی دو نیمه دارند

ت هایی است که آموزش و یوزبانگی یکی ازمسأله سازترین واقعِد
                                                

   استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ـ1
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چند  .اندبسیاري از کشورهاي جهان با آن مواجه  پرورش کشور ما و
راگیراست وبه مناطق خاص ومحدودي یک امر ف زبانگی درایران
دارد و براي مسئوالن  این واقعیت ویژگی هاي خود را .اختصاص ندارد

 آموزش وپرورش کشور حاوي پیام مهمی درزمینه تأکید بر تعلیم
به خصوص زمانی که بدانیم کودکان از  .وتربیت ویژه افراد دو زبانه است

هدف این مقاله . هستندیرترین قشرهاي دو زبانه ذپ نظر آموزشی آسیب
آن است که با مروربرخی مطالعات انجام شده در زمینه آموزش دو زبانه 
به این سوال پاسخ گوید که آیا دو زبانگی براي نظام آموزش و پرورش 

است یا یک پدیده؟ به نظر نویسنده نحوه برخورد نظام تعلیم  یک مساله
 را روشن می نقیض ضد و هايقیاسو تربیت با این موضوع بسیاري از 

سازد و منجر  به حل مشکالت ناشی از این نوع نگرش به دو زبانگی می 
  به نظر نویسنده دو زبانگی یک پدیده است و از آنجا که اوال . شود

ها ماهیت اند ، و ماهیات ویژگی هاي ضروري و ثابت پدیده ها پدیده
بت و یعنی آن ویژگی ثا. پدیده ها شهودیند و از طرفی می باشند

توانیم  می ضروري نهفته در آنها را بدون نیاز به هیچ گونه واسطه اي
آنقدر آن صفت بارز و روشن و بدیهی است که به عبارتی . درك کنیم

بدین ترتیب ماهیات شهودي، خودشان . براحتی قابل درك و فهم است
 و دو زبانگی به خودي خود محکمترین دلیل وجود خودشان هستند

  . ویژگی استداراي این دو
  .مساله   دوزبانگی، آموزش، پدیده، :کلید واژه
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آموزان دختر یک زبانه و  مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش

   با توجه به سطح سواد والدیندر درس فارسی دوزبانه
  

  2  ـ  نظیره محمودي1دکتر یوسف ادیب
  

  چکیده
ه دوزبانگی یکی از مسائل مهم در حوزه تعلیم و تربیت است و امروز

در صورتیکه . گردد مباحث گسترده اي در خصوص آن مطرح می
تواندپیامدهاي منفی را در ابعاد  دوزبانگی از نوع نامتوازن باشد طبعاً می

  .گوناگون خصوصاً پیشرفت تحصیلی داشته باشد
هاي درسی نظام آموزش ایران درس فارسی  رسد در برنامه به نظر می

ن بیش از بقیه دروس از دوزبانگی بدلیل ارتباط نزدیک با مسأله زبا
متأثر باشد در همان راستا هدف این تحقیق مقایسه پیشرفت تحصیلی 

آموزان دختر یک زبانه و دوزبانه چهارم ابتدایی در درس فارسی با  دانش
روش تحقیق علّی یا پس . توجه به سطح سواد والدین بوده است

کرد زبان شهر آموزان  رویدادي بوده و جامعه آماري شامل دانش
به )  تهران9منطقه (و فارس زبان ) مراغه(ترك زبان شهر ) مهاباد(

  .باشد  نفر می5000تعداد 
اي و  گیري خوشه  نفر بوده که با استفاده از روش نمونه430حجم نمونه 
گیري  ابزار اندازه. ها انتخاب گردید اي با توجه به نسبت چندمرحله

س از اطمینان از روایی و پایایی به آزمون معلم ساخته بوده است که پ
هاي توصیفی و استنباطی به  ها با استفاده از آزمون داده. اجر درآمد

                                                
   ـ استادیار دانشگاه تبریز 1
   دانشگاه تبریز-ریزي درسی  ـ کارشناسی ارشد برنامه2
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 و آزمونهاي تعقیبی مورد تحلیل قرار گرفتند و نتایج زیر Fخصوص 
  :حاصل گردید

آموزان دوزبانه و یک زبانه در  بین میزان پیشرفت تحصیلی دانش .1
آموزان کرد  یانگین نمرات دانشم. درس فارسی تفاوت وجود دارد

  .زبان کمتر از بقیه است
تأثیر سطح سواد مادر در تعامل با زبان بر پیشرفت تحصیلی بیشتر  .2

 .است اما این تأثیر در خصوص سطح سواد پدر مشاهده نگردید
  .دوزبانگی، پیشرفت تحصیلی، درس فارسی، سواد والدین : ها کلید واژه
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  ی و برنامه درسینظریه هاي شناختی دوزبانگ

  
  1دکتر اسداله خدیوي

  
  چکیده

  دوزبانگی به سادگی داشتن دوچرخ دوچرخه نیست، بلکه آن عنوانی 
ساده انگارانه و پدیده اي پیچیده است که مشکل ترین و عمده ترین 

در این مقاله سعی شده است که نظریه هاي . مساله زبانشناختی است
رنامه درسی ، مدل هاي دوزبانگی از شناختی دو زبانگی و رابطه آن با ب

جمله مدل کارائی بنیادي مشترك و مجزاي دوزبانگی، نظریه آستانه و 
نظریه تعادل دوزبانگی و تحقیقات انجام یافته در این حوزه مورد بررسی 

مفروض نظریه ساده دوزبانگی این است که . و مطالعه قرارگرفته است
  د و این بالن ها مجزاي از هم عمل دوزبانه ها در ذهن شان دو بالن دارن

این . می کنند که به مدل کارائی بنیادي مجزاي دوزبانگی مشهور است
مدل بیانگر این است که بزرگ شدن یک بالن باعث کوچک شدن بالن 

اما . دیگر می شود یعنی رشد یک زبان باعث تضعیف زبان دیگر میگردد
رائی بنیادي مشترك کامدل دیگري که مورد تایید قرار گرفته مدل 

دوزبانگی است که بیان می کند بالن هاي ذهنی دوزبانه ها از هم مجزا 
نبوده بلکه با هم اشتراك دارند یعنی شبیه کوه یخی هستند که در زیر 
آب یک ریشه و در بیرون از آب دو قله دارد پایه وریشه شان مشترك 

 متفاوت داشته می باشد به عبارت دیگر ممکن است دوزبانه دو برونداد
باشد اما چون سیستم پردازش مرکزي هر دو زبان یکسان بوده زبان ها 

بحث دیگر مقاله نظریه آستانه . می توانند موتور محرکه همدیگر باشند

                                                
  ـ رئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت کاربردي تبریز1
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دوزبانگی است که بیان می کند دوزبانگی سه سطح دارد درسطح اول 
ا دوزبانه ها در هردو زبان ضعیف هستند پیامدهاي شناختی منفی ر

تجربه خواهند کرد در سطح دوم در زبان اول داراي توانش کافی و در 
زبان دوم توانش ضعیفی هستند که به احتمال پیامد مثبت و یا منفی 
راتجربه نخواهندکرداما در سطح سوم دو زبانه ها در هر دو زبان داراي 
توانش کافی هستندکه آثار وپیامدهاي مثبتی را تجربه خواهند کرد 

قیقا با نظریه تعادل همخوانی دارد که بیانگر این است که اگر واین د
دوزبانه می خواهد موفق باشد در هر دو زبان باید به حالت متوازن ،تراز 

  :در آخر موارد ذیل پیشنهاد می شود. و تعادل برسد
آموزش و پرورش سیاست هایی را اتخاذ کند که کودکان در ابتدا  .1

ش کافی و تسلط الزم دست یابند و بتوانند در زبان اول به توان
 .سپس به یادگیري زبان دوم بپردازند

پیشنهاد می شود که با بکارگیري اصول علمی یاگیري زبان دوم از  .2
سنین مشخص آغاز شود و با روش هاي خاص خود آموزش داده 

 .شود
پیشنهاد می شود  زبانی که کودك در کالس استفاده می کند  .3

فته باشد تا بتواند از عهده برنامه درسی بایستی بطور کامل رشد یا
برآید لذا تسلط و کسب توانش کافی در زبان آموزش یکی از 

 .ضروریات اساسی دوزبانه هست
شیوه اي را باید اتخاذ کرد که دوزبانه ها به سطح سوم آستانه  .4

دست یابند یعنی در هر دو زبان به توانش کافی دست یابند تا 
 . مثبتی را کسب کنندبتوانند پیامدهاي شناختی

براي کودکان دوزبانه از روش هاي تدریس مناطق و نواحی دوزبانه  .5
 .استفاده گردد

  . دوزبانگی ، دوزبانه، نظریه آستانه ،زبان و برنامه درسی :کلید واژه ها
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  مطالعه تطبیقی تعلیم و تربیت دو زبانی در ایران 

  با ایاالت متحده آمریکا
  

  1دکتر رحیم بدري گرگري
  

  چکیده
در این مقاله تعلیم و تربیت دو زبانی ایاالت متحده امریکا و ایران از 
لحاظ سیر تاریخی، سیاست ها و برنامه هاي اجرایی و چالش هاي 

  براي جمع آوري اطالعات و . کنونی مورد بررسی قرار گرفته است
داده هاي پژوهش از شیوه مطالعه منابع کتابخانه اي شامل اسناد و 

 رسمی آموزشی، نتایج تحقیقات و مطالعات تطبیقی انجام مدارك
گرفته، گزارش ها، سمینارها و بانک هاي اطالعات موجود در این زمینه 

نتایج پژوهش نشان داد تعلیم و تربیت دوزبانه در امریکا . استفاده شد
کم توجهی و « و » فرصت«، »محدودسازي«، »سهل گیري«چهار دوره

در تعلیم و تربیت دو زبانی . ر گذاشته استرا پشت س» بی اعتنایی
ایران از دوره هاي تاریخی پذیرش تنوع زبانی تا دوره عدم تصمیم 

در تعلیم و تربیت دو زبانی امریکا سیاست هایی مانند . گیري ادامه دارد
دوزبانی انتقالی، غوطه ورسازي و دوزبانگی دو طرفه اجرا می شود و در 

یران سیاست دو زبانی غوطه ورسازي تعلیم و تربیت دو زبانی ا
چالش عمده تعلیم و تربیت دو زبانی . ساختاري به کار گرفته می شود

امریکا در مورد اثر بخشی این برنامه ها است و چالش عمده در ایران 
  . اتخاذ روش مناسب براي پیامد هاي دوزبانگی آموزشی است

طبیقی، سیاست هاي تعلیم و تربیت دو زبانی، مطالعه ت: کلید واژه ها
  .دو زبانی، ایران و امریکا 

                                                
                            ـ دکتراي روانشناسی تربیتی، استادیاردانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز  1
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آموزان دو زبانه و یک زبانه در وضعیت سواد   مقایسه دانش

المللی پیشرفت سواد خواندن  خواندن بر اساس مطالعه بین
(PIRLS-2006) 

  
  2 ـ  مسعود کبیري1دکتر عبدالعظیم کریمی

  
  چکیده

 زبانه و غیردوزبانه آموزان کالس چهارم دبستان دو در این عملکرد دانش
منظور از  بدین به. گرفت در وضعیت سواد خواندن مورد مقایسه قرار 

استفاده ) PIRLS(المللی پیشرفت سواد خواندن  هاي مطالعه بین داده
آموز غیردوزبانه با   دانش1380آموز دوزبانه و   دانش378تعداد . شد

هاي  و دادهاستفاده از روش همتاسازي نمرات جبرانی انتخاب شدند 
 داده شد و سپس خطاي  آموزان وزن گیري دانش آنان با وزن نمونه

. نایف محاسبه شد استانداد با استفاده از روش تکراري جایگزاري جک
طور جداگانه در کل آزمون، متون  آموزان به از دانش عملکرد این دو گروه

سیر اطالعات و ادبی و همچنین فرآیند خواندن استنباط مستقیم و تف
آموزان  نتایج نشان داد که عملکرد دانش. کردن مورد مقایسه قرار گرفت

 زبانه در خواندن و درك متون ارائه شده در کلیه موارد باالتر از  یک
هاي پژوهش اهمیت توجه  طور کلی یافته به. آموزان دوزبانه است دانش

  آموزان دو زبانه در درس خواندن  بیشتر بر آموزش دانش
ارسی را به عنوان یکی از کلیدهاي اساسی در موفقیت تحصیلی و زبان ف

  .خاطر نشان کرد
آموزان یک زبانه، مطالعه  آموزان دو زبانه، دانش  دانش:واژگان کلیدي

  .پرلز، سواد خواندن
  

                                                
   ـ مدیر مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش1
   ـ مدیر داده پردازي مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش2
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 دوزبانگی و رویکردهاي مناسب آموزشی 
  براي پرورش مهارت خواندن

  
  2 ـ  دکتر محرم آقازاده1دکتر موسی پیري

 
  یدهچک

ي حاضر، بررسی رویکردهاي مناسب آموزشی براي پـرورش         هدف مقاله 
دوزبانگی به اسـتفاده مـنظم از   . مهارت خواندن در مناطق دوز بانه است  

ه  ) یابیشتر(دو زبان    اطالق می گردد که با دو مفهوم فردي و اجتماعی ـب
هدف اساسی برنامه ي درسی زبان آموزي توجه به تقویـت           . کار می رود  

ورش مهارت هاي، گوش دادن خوانـدن، صـحبت کـردن و نوشـتن              و پر 
از میان مهارت هاي زبانی، مهـارت خوانـدن یکـی از مهـم تـرین                . است

نیازهاي یادگیري دانش آموزان در زندگی امروز و شاید بتوان مهم ترین        
یافتـه هـاي مطالعـه ي    . مهارت در بین مهارت هاي آموزشگاهی دانست      

اي آمـوزش مهـارت خوانـدن در فراینـد          سه نوع الگـوي مـشخص را بـر        
 محـور بـه رمـز گـشایی از          –آموزش معرفی می کند که درالگـوي داده         

 محـور   –نشانه هاي نوشـتاري و فهـم و درك معنـا، در الگـوي مفهـوم                 
 محـور و مفهـوم   –بردانش قبلـی و در الگـوي تعـاملی فراینـدهاي داده        

 معنا کـه بـه آن   محور درتعامل با یکدیگر هستند و طبق این الگو، درك     
 گفته می شود بر آیند بازشناسی ممیزه هاي متنی درون      "ساخت معنا "

  .داده هاي ذهنی ماست
 دوزبانگی، مهارت خواندن، رویکردمناسب آموزشی، :کلیدواژه ها

  .الگوهاي درك خواندن 

                                                
  استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان  ـ 1
  آموزش یونسکومشاور ارشد برنامه ي درسی و   ـ 2



  
 

 ٢٩  

  
آموزان   ي میزان آمادگی و پیشرفت زبانی دانش مقایسه

 ي یکم و دوم  مناطق دو زبانه هي پای دبستانی رفته و نرفته پیش
  

  3 ـ رامین نوظهوري پهرآباد2 ـ سمیه رسولی1دکتر منصور علی حمیدي
  

  :چکیده
هایی است که به دوگانگی زبان خانه و  ي پژوهش این پژوهش در زمره

ي میزان آمادگی زبانی  در این پژوهش به مقایسه. اند آموزشگاه پرداخته
اند با  دبستانی را گذرانده ي پیش ه دورهآموزانی ک و پیشرفت زبانی دانش

در شهرستان مراغه در .  اند آموزانی که این دوره را نگذرانده دانش
روش انجام پژوهش توصیفی .  پرداخته شده است88- 89تحصیلی  سال

نمونه این پژوهش  به روش تصادفی . اي است  ـ مقایسه از نوع علی
هاي یکم و دوم   زبان پایهآموزان آذري اي از میان دانش چند مرحله

 50 پسر و 50(آموز   دانش100دبستان شهر مراغه انتخاب شدند 
ي  از پایه)  دختر50 پسر و 50(آموز  دانش100ي یکم و  از پایه) دختر

دبستانی نرفته   نفر پیش50دبستانی رفته و   نفر پیش50از هر پایه . دوم
هاي   پیروي از پژوهشاي به این بزرگی دلیل انتخاب نمونه. انتخاب شد

هاي مورد نیاز از طریق اجراي  سپس داده. پیشینِ مشابه بوده است
نامه گردآوري  هاي آمادگی زبانی و پیشرفت زبانی  و نیز نگرش آزمون
ها از طریق آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل آنها از  بررسی داده. شدند

 نشان داد که هاي این پژوهش  طریق آمار استنباطی صورت گرفت یافته
                                                

   تهرانس ـ استادیار دانشگاه الزهرا1
  س ـ دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا2
  ریزي درسی  ـ کارشناس ارشد برنامه3
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ي یکم از نظر  دبستانی رفته و نرفته در پایه آموزان پیش بین دانش
ي  مقایسه). =7/6t(میزان آمادگی زبانی تفاوت معناداري وجود دارد

ي تفاوت  ي دوم نیز نشان دهنده میانگین در آزمون پیشرفت زبانی پایه
ن تفاوت دبستانی رفته و نرفته است که ای معناداري میان دو گروه پیش

این نتایج با ) . =9/6t(با کمک آزمون تی ناوابسته معنی دار بوده است
نامه که به بررسی تفاوت کاربرد زبان فارسی  هاي حاصل از نگرش داده

میزان کاربرد زبان . خوانی دارد در دو جنس پرداخته است نیز هم
دو  هاي پسرانه است خی هاي دخترانه بیشتر از کالس فارسی در کالس

  ) k2= 64/26ي دوم در پایه( و) k2=25/13ي یکم در پایه( محاسبه شده
  .برآورد شد
  .دبستانی دوگانگی زبان، آمادگی زبانی،پیشرفت زبانی، پیش:ها کلیدواژه



  
 

 ٣١  

  
رویکردها و استراتژي هاي آموزشی دو زبانه و پیامدهاي 

 شناختی عاطفی و اجتماعی آن
  

  1کتر شهرام واحديد
  

  چکیده
بانگی و چند زبانگی یک پدیدة جهانی است و تقریباً به امروزه دو ز

ندرت می توان کشوري سراغ داشت که دست کم بخش کوچکی از 
دربسیاري از کشورها عالوه . جمعیت آن به دو یا چند زبان تکلم نکند

بر زبان رسمی آموزش و پرورش، زبان یا زبان هاي دیگر یا لهجه ها و 
بهره برداري از این زبان آموزش و گویش هایی نیز وجود دارد که 

بدون تردید، دوزبانگی یا . یادگیري دانش آموزان را ارتقا خواهد بخشید
چند زبانگی یکی از مسایل خطیر نظام آموزشی کشور است که 
معضالت عدیده اي را در آموزش رسمی به ویژه در سال هاي نخست 

انی، فرزندان براي آموزش کودکان داراي اقلیت زب. ایجاد کرده است
مهاجران، پناهندگان و کودکان بومی در کشورهاي مختلف از رویکرد 

در مقاله حاضر روش هاي . تعلیم و تربیت دوزبانه استفاده می شود
  دوزبانه شدن، انواع برنامه هاي تعلیم و تربیت دوزبانه، اثربخشی 

ر بحث قرامدل هاي تعلیم و تربیت دوزبانه، پیامدهاي دوزبانگی مورد 
  .خواهد گرفت

، دوزبانگی، تعلیم و تربیت دوزبانه، زبان مادري : کلیدي واژگان
    .دوزبانگی پیامدهاي

                                                
  ار روان شناسی تربیتی دانشگاه تبریزی ـ استاد1
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  مقایسه عملکرد دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه در 

 پایه دوم  دوره ابتدایی
  

  2 ـ الهام حاتم زاده 1دکتر صمد ایزدي
  

  چکیده 
هاي حیات در ذهن زبان به عنوان عامل ارتباطی از نخستین لحظه 

به . انسان نقش می بندد و او را در ردیف اشرف مخلوقات قرار می دهد 
همین خاطر هنگام شمردن وظایف آموزش و پرورش ، زبان آموزي را 
در سر لوحه ي این وظایف قرار می دهند و همه جا آموزش زبان بخش 
. مهمی از برنامه درسی دانش آموزان را به خود اختصاص می دهد 

جایگاه برخی  درعصر حاضر با افزایش ارتباطات بین المللی و اینترنتی ،
زبان هاي خارجی به ویژه زبان انگلیسی به عنوان زبان اول دنیا غیر 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش با سیستم . قابل انکار است 
جامعه . دو زبانه بر  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شده است

  یک زبانه و دو زبانه    دانش آموز می باشند،که با دو سیستم 78 آماري
در پایه دوم مدارس دخترانه و پسرانه ابتدایی مجتمع آموزشی غیر 

.   مشغول به تحصیل بودند86- 87انتفاعی بابلسر در سال تحصیلی 
نتایج تحقیق حاکی از وجود تفاوت معنی دار در معدل دانش آموزان دو 

و تفاوت معنی داري در . آموزان تک زبانه دختر می باشدزبانه با دانش
عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه در دروس علوم و 

 .ریاضی مشاهده نگردید
  . دوزبانه ، عملکرد آموزشی،دروس ریاضی و علوم: کلیدواژه

                                                
  ـ استادیار دانشگاه مازندران 1
 موزشی  ـ دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي آ2
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 رویکردها و استراتژي هاي آموزش دو زبانه

  بستگی متقابل فرضیه وا:  ارتباط بین دو زبان
  

 1دکتر مرضیه عارفی
  
  چکیده  

تحقیقات وسیعی که طی سه دهه گذشته در باره کودکان دوزبانه انجام 
پذیرفته است نشان می دهد که آموزش به زبان مادري نقش مهمی را 

کودکانی که .  علمی زبان دوم ایفاي می نماید- در پیشرفت تحصیلی
و مفاهیم و دانش اطالعاتی را خود را حفظ نموده ) مادري(زبان اول 

درآن کسب نمایند، احتمال افزایش کفایت و توانش در زبان دوم بیشتر 
در این مقاله سعی بر معرفی نظریه اي است که از پشتوانه .  خواهد بود

نکته اصلی معرفی شده در این .  تجربی و تحقیقی باالیی برخوردار است
زبان اول و دوم و چگونگی مقاله شواهد تجربی مربوط به مهارتهاي 

 .انتقال به یکدیگر است
   . استراتژي– دوزبانگی -   فرضیه وابستگی متقابل:کلید واژه

  

                                                
   ـ استادیار گروه روان شناسی ـ دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد ارومیه1
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  )کرد و ترك زبان(مطالعه مهارتهاي نوشتاري کودکان دوزبانه 

 )مطالعه موردي در شهرستان مهاباد(در مدارس ابتدایی 
  

  3 امین پور ـ قرنی2دکتر مرضیه عارفی ـ-  1دکتر بهمن زندي
 

  چکیده
) زبان فارسی(تحقیق حاضر به بررسی تأثیر  دو زبانگی بر مهارت نوشتار          

نوشـتن  . پـردازد  مـی ) کالس چهارم و پنجم (آموزان  مقطع ابتدایی     دانش
اي است که در آن یک ایده تعمیم یافتـه و سـازمان               یک فرایند پیچیده  

هـاي ذهنـی      تدهی وبوجود آوردن این ایده نیازمنـد انعطـاف در فعالیـ           
بنظر میرسد که کودکان دوزبانه، براي نوشتن به زبـان      .  یادگیرنده است 

گیـري     جهت اندازه  .گیرند  دوم ، فرایندهاي شناختی متفاوت را بکار می       
آنـان را انـدازه   مهارت نوشتاري کودکان دو زبانـه، ابتـدا بـازدهی زبـانی       

ر گرفته و سـپس متغیرهـاي جمعیـت شـناختی را مـورد سـنجش قـرا                
در این تحقیق بازدهی زبانی به معنی طـول جملـه وپیچیـدگی     . گرفتند

گیـــري بـــازدهی زبـــانی براســـاس شـــمارش  انـــدازه. جملـــه اســـت
  .وپیچیده استتعدادکلمات،جمالت ساده

هاي چهارم وپنجم ابتدایی شهرستان مهاباد  آموزان پایه کلیه دانش
ي  ان به شیوهاز این  می. جامعه آماري این تحقیق را تشکیل می دهند

آموز دختر و پسر   نفر دانش315اي تعداد  گیري تصادفی خوشه نمونه
به ) پسر 25دختر،25(آموز ترك زبان   نفر دانش50. کرد انتخاب شدند

 وپرورش منطقه  ي استعالم از آموزش علت محدودیت نمونه، به شیوه
                                                

  واحد تهران -  ـ دانشیاردانشگاه پیام نور1
  واحد ارومیه- ـ استادیاردانشگاه آزاد اسالمی2
  ـ آموزش و پرورش مهاباد3
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ار نتایج حاکی از آن بود که میان مهارت نوشت.  مهاباد انتخاب شدند
کرد وترك از لحاظ آماري تفاوت معناداري وجود  آموزان دوزبانه دانش
تاثیر معنی داري بر مهارت نوشتار دانش ) پدر(، سواد والدین . ندارد

جنسیت تفاوت معناداري میان مهارت نوشتار .  آموزان دوزبانه دارد
  .آموزان دختر و پسر با یکدیگر تفاوت معنی داري دارند دانش

 ترك زبان و کرد -  کودکان دوزبانه- مهارت نوشتاري:   هاکلید واژه
  . مهاباد - زبان
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  نقش دوگانگی زبان خانه و مدرسه در عملکرد سواد خواندن

  )2006(باتوجه به متغیر هاي شخصی بر اساس مطالعات پرلز
  

  3 ـ اصغر شیر علی پور2 ـ آیت اله فتحی1دکتر منصور بیرامی
  

  چکیده
مطالعه اي  )PIRLS(لعه بین المللی پیشرفت سواد خواندنمطا

هدف از این مطالعه . تطبیقی در زمینه سواد خواندن کودکان است
. بررسی پیشرفت سواد خواندن و عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد

بنایراین هدف مطالعه حاضر بررسی نقش دوگانگی زبان خانه و مدرسه 
ه به متغیر هاي شخصی بر اساس در عملکرد سواد خواندن باتوج

براي تحلیل داده هاي پژوهش از روش . می باشد) 2006(مطالعات پرلز
نتایج حاصل از این مدل نشان . مدل معادالت ساختاري استفاده گردید

داد که از میان مسیرهاي موجود در الگو، تنها یک مسیر یعنی تأثیر 
خواندن  با احتمال مستقیم، نگرش نسبت به خواندن بر عملکرد سواد 

 درصد معنا دار نیستند ولی بقیه مسیرها یعنی تأثیر مستقیم میزان 95
گویش به زبان خانه و مدرسه بر عملکرد سواد خواندن  و نگرش نسبت 

همچنین تأثیر . به خواندن و خودپنداره خواندن مثبت و معنادار است
 مثبت و مستقیم متغیر خودپنداره خواندن بر عملکرد سواد خواندن

میزان واریانس تبیین شده توسط متغیرهاي موجود در . معنادار است
الگو براي متغیرهاي نگرش نسبت به خواندن ، خودپنداره خواندن و 

از . درصد است53/0 و 16/0، 01/0عملکرد سواد خواندن به ترتیب 
اثرات غیر مستقیم  فقط اثر غیر مستقیم میزان گویش به زبان مدرسه 

                                                
   ـ استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی1
  انشناسی تربیتی دانشگاه تبریز ـ دانشجوي کارشناسی ارشد رو2
   ـ دانشجوي کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران3



  
 

 ٣٧  

بدین معنا که متغیر زبان خانه و مدرسه از . معنادار می باشددر خانه 
طریق تأثیر بر متغیر هاي نگرش به خواندن و خودپنداره خواندن بر 

عالوه بر این . متغیر عملکرد سواد خواندن تأثیر غیر مستقیم می گذارد
اثرات کلی تمامی مسیرهاي مشخص شده در مدل به غیر از رابطه 

  . خودپنداره خواندن تائید شدنگرش به خواندن با
  . سواد خواندن، دوزبانگی، نگرش ، خودپنداره:واژه هاي کلیدي
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  بررسی مشکالت آموزشی و عاطفی دانش آموزان ابتدایی

  در مناطق دو زبانه از دیدگاه دانشجویان کرد زبان
  
  2یمیدکترعباس زارعی و علی رحـ  1دکترعباس شکاري و علی یزد خواستی

  3لیال گوهري
  

  چکیده 
هدف ازاین پژوهش بررسی مشکالت ومسائل تحصیلی دانش آموزان 
دوزبانه از دیدگاه دانشجویان کرد زبان دانشگاه ایالم در سال تحصیلی 

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردي و از . می باشد13 87 – 88
ق ابزار تحقی.  پیمایشی استفاده شده است- روش تحقیق توصیفی

 با مقیاس پنج گزینه اي لیکرت، داراي  ابعاد  پرسشنامه محقق ساخته
   سوال باز پاسخ2 سوال بسته پاسخ و 40و) آموزشی، عاطفی(تحصیلی 

جامعه آماري تحقیق شامل کلیه دانشجویان کرد زبان دانشگاه . است
   1387- 1388 نفر دانشجو در سال 4000ایالم می باشد که تعداد 

 نفر از دانشجویان کرد زبان 300 تعداد  عه نمونهجام. می باشند
با روش نمونه گیري تصادفی ساده بر اساس جدول  دانشگاه ایالم 

جهت تجزیه و تحلیل داده ها، در . مورگان و جرسی انتخاب شدند
 یا کا اسکوئر، استفاده شد 2سطح استنباطی از آزمون نا پارامتریک خی 

 یافته هاي پژوهش  .تایید شدند  % 95که فرضیات با سطح اطمینان 
نشان داد که آموزش به زبان غیر مادري با مسائل تحصیلی دانش 

  .آموزان دوزبانه رابطه معنا دار دارد
 مسائل تحصیلی کرد زبانها  - آموزش به زبان مادري  :واژگان کلیدي

  .دوزبانگی 

                                                
   ـ اعضاي گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان1
   زبان انگلیسی دانشگاه کاشان  ـ اعضاي گروه2
   ـ کارشناس ارشد برنامه ریزي درسی3



  
 

 ٣٩  

  
   دوزبانهتشخیص چرایی و چگونگی تعلیم و تربیت

 از طریق فراتحلیل
  

  1دکتر جواد مصرآبادي
  

  چکیده
به دوزبانگی یکی از مسایل خطیر نظام آموزشی کشورهاي چند زبانه 

یکی از راهکارهاي مقابله با این مسئله تعلیم و تربیت . استویژه ایران 
تعدادي از مطالعات خارج از کشور در زمینه تعلیم و  .استدوزبانه 

ی دهند که چنین تربیت دو زبانگی در کشور هاي مختلف نشان م
 علیرغم مشخص شدن مزایاي .آموزش هایی داراي نتایج مثبتی است

نسبی آموزش دوزبانگی هنوز پژوهش جامعی در قالب یک فراتحلیل بر 
از آنجا که یافته هاي . روي پژوهش هاي داخل اجرا نشده است

فراتحلیل نتایج تراکمی چندین پژوهش را نشان می دهد، باعث خاتمه 
همچنین فراتحلیل . ي هاي ناشی از انتخاب تحقیق  می شودبه سوگیر

نقاط ضعف و قوت پژوهش هاي پیشین را مشخص می سازد تا در 
تحقیقات آتی از تکرار نقاط ضعف پرهیز و بر نقاط قوت تأکید بیشتري 

نتایج فراتحلیل بر روي پیامدهاي دوزبانگی می تواند به تصمیمات . شود
رد اصل داشتن یا نداشتن یک برنامه درسی برنامه ریزان درسی در مو

همچنین یافته هاي پژوهشی مربوط به . آموزش دوزبانه کمک کند
اثربخشی آموزش دوزبانگی مربوط به تحقیقات خارجی می باشند می 
توانند تا حدي تصمیم احتمالی برنامه ریزان درسی در چگونگی تدوین 

  فیق اجراي چنین یک برنامه آموزشی دوزبانه و همچنین میزان تو
  . برنامه اي را تحت تأثیر قرار دهد

   . فراتحلیل-  پیامد- دوزبانگی-  چند زبانه:کلید واژه ها
                                                

   ـ استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان1
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  آموزان دوزبانه  میزان ذخیره تکواژهاي قاموسی دانش

  اي بررسی مقابلهیک :  فارس و همتایان یک زبانه تهرانیـ  ترك
 

  2گالیل همتی ـ 1دکتر بهروز محمودي بختیاري
 

  یدهچک
اي میزان ذخیره واژگانی تکواژهاي  پژوهش حاضر به بررسی مقابله

آموزان یک   فارس و دانش- آموزان دو زبانه ترك  قاموسی در دانش
زبان پایه دوم ابتدایی میپردازد، که به صورت  زبانه تهرانی فارسی 

گیري طبقاتی صورت گرفته  اي و با روش نمونه  کتابخانه- میدانی
آموز دختر کالس دوم   دانش44اري این پژوهش، جامعه آم. است

منطقه یک و منطقه (ابتدایی از دو مدرسه دخترانه استان تهران 
 هستند که به طور 82- 83در سال تحصیلی )  تهران17

در این پژوهش . اند غیرتصادفی، گزینش و مورد مطالعه قرار گرفته
واي اتخاذ گردیده و از طریق تحلیل محت“ تحلیل محتوا”روش 

آموزان، تکواژهاي قاموسی  هاي دانش پیکره زبانی و دست نوشته
آوري  ابزار جمع. موجود در آزمونها مورد بررسی قرار گرفته است

آزمون ) 2آزمون مصور داستان گویی، ) 1: اطالعات در این پژوهش
آزمون تضاد معنایی، ) 4آزمون هم معنایی، ) 3طلب،   مصور صفت

در جریان این پژوهش معلوم . بوده استسازي  آزمون جمله) 5و 
آموزان دو زبانه بیشتر از  شد که تنوع تکواژهاي قاموسی دانش

اي از زبان اول در  آموزان یک زبانه است، و  تداخل زبانی ویژه دانش
                                                

 ت علمی دانشگاه تهران عضو هیا ـ 1
  کارشناس ارشد زبانشناسی وپژوهشگر  ـ 2



  
 

 ٤١  

ها وجود ندارد، ولی کودکان یک زبانه در  زبان دوم دوزبانه
رد بهتري آزمونهاي پردازش تضاد معنایی و هم معنایی، عملک

 . نسبت به کودکان دو زبانه دارند
اي، ذخیره  فارسی، بررسی مقابله دوزبانگی، ترکی ـ :ها کلیدواژه

  .واژگانی
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  نظریه ها، رویکردها و مدل هاي آموزش دوزبانه

  
  1رضا کالنتري

  
  چکیده

نظریـه هـا، رویکردهـا و مـدل      و بررسی  تشریحدر این گفتار برانیم تا با  
 کاهــشی،  - نظــري دو زبــانگیاز چهــار منظــر  هـاي  آمــوزش دو زبانــه 

افزایشی،  بازگشی و پویا ـ  انواع مـدل هـاي آمـوزش دو زبانـه را مـورد       
شکی نیـست کـه مشخـصه بـارز جهـان کنـونی مـا             . کنکاش قرار دهیم  

تغییر و تحول و دگرگونی در سـطحی وسـیع و گـسترده     پویایی مفرط،
ن بست و یکـم شـاهد تحـول درآمـوزش دو یـا          در بدو ورود به قر     .است

اي جهـان امـروز در جـستجوي رشـد       بطور فزاینده . چند زبانگی هستیم  
شهروندان  دو  یا چند زبانه که قدرت عمل پویا در دو یا چنـد زبـان را                   

ي اصلی خـود      مفهوم چند جانبه گرایی زبان که هسته      .  باشد  دارند،  می  
ي سوم بـراي در اختیـار    ه  ان در هزار  را از ایدئولوژي می گیردکه شهروند     

ي زبانی مختلفی نیازمندنـد مـا را بـر آن            گرفتن اهداف خود به گنجینه    
ي مفهوم جدید از دو زبانگی، خودمان را با این دوران  با ارائه می دارد تا

براي اینکه جوامع و ملتها نیازهـا، امیـال، منـابع و            . پیشرفته وفق دهیم  
  .ی دارندقدرت متفاوتی از دوزبانگ

دو زبانه ي  افزایشی،  دو زبانه يکاهشی،دو زبانه ي   :کلمات کلیدي
  . پویادو زبانه ي بازگشی و 

                                                
پژوهشگاه مطالعات آموزش و – ـ کارشناس پژوهش آموزش و روشهاي تدریس دو زبانه 1

   مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردي تبریز         -پرورش
  
  



  
 

 ٤٣  

  
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مناطق دو زبانه با دانش 

  1387 -88آموزان تک زبانه استان اصفهان در سال تحصیلی 
  

  2 ـ  سید غفار موسوي1طیبه احتشامی
  

  چکیده
ن کنونی پدیده دوزبانگی امري عادي است و یافتن کشوري که در جها

 امري در بین گویشگران آن حداقل دو زبان وجود نداشته باشد تقریباً
دوزبانگی پدیده اي است جهانی که در اکثر . محال به نظر میرسد

کشورهاي جهان وجود دارد و عبارت از حالتی است که ، فرد به زبان 
پژوهش حاضر بر آن  .دري خود آموزش می بینددیگري غیر از زبان ما

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مناطق دو زبانه با دانش آموزان است تا 
 .تک زبانه استان اصفهان را بررسی و با یکدیگر مقایسه نماید

جامعه آماري . روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی  می باشد
مناطق و نواحی  تحصیلی این پژوهش را کلیه دانش آموزان سه دوره

.  تشکیل می دهند87- 88در سال تحصیلی  گانه استان اصفهان 40
منطقه 6منطقه مربوط به دانش آموزان دو زبانه و 6گروه نمونه شامل 

جهت تجزیه و تحلیل . مربوط به دانش آموزان تک زبانه استان می باشد
ا و نتیجه یافته ه . استفاده گردیده استSPSSداده ها از نرم افزار 

پیشرفت یافته هاي پژوهش حاضر حاکی از آن است که : گیري
  تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه استان اصفهان در کلیه 

                                                
  ـ کارشناس پزوهش و تحقیقات سازمان اموزش و پرورش استان اصفهان 1
 ـ کارشناس پزوهش و تحقیقات سازمان اموزش و پرورش استان اصفهان  2
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میزان پیشرفت تحصیلی این . دوره هاي تحصیلی تفاوت معناداري ندارد
دانش آموزان در دوره هاي ابتدایی تفاوت معناداري دارد اما در میزان 

  تحصیلی آنان در دوره راهنمایی و متوسطه تفاوت معنادار پیشرفت 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوزبانه و تک زبانه  .نمی باشد

استان اصفهان تفاوت معناداري دارد ولی در میزان پیشرفت تحصیلی 
  . دانش آموزان پسر تفاوت معنادار نمی باشد

  . زبان مادري–زبانه  تک -  دو زبانه- پیشرفت تحصیلی :کلید واژه ها



  
 

 ٤٥  

  
  اختالفات معنایی لغات در شرایط آموزش دو زبانه

  
  1احد حمیدي کندول

  
  ده یچک

  می بیند که زبان مادري وي  آموزش را یزبانهنگامی که فردي 
 براي لغات در زبان مادري خود، معانی ، او، از یک طرفنمی باشد

 توجه به نهادینه اي را در پیش زمینه ي فکري خود دارد که با
 و از طرف زبان مادري وي براي او تعریف شده استهمان خصوصیات 

  ي متفاوتی آشنا هال و صدااشکابا لغات جدیدي در قالب دیگر، او 
براي درك معناي لغات جدید، هم آموزش دهنده و هم . می شود

متوسل انتخاب می کنند که  راساده ترین راه آموزش گیرنده، هر دو 
براي هر لغت جدید در ، به عبارت دیگر. یابی می باشدشدن به مترادف 

چون معانی لغات . دشوزبان دوم، مترادفی در زبان مادري جستجو می 
و ، روانشناختی در یک زبان وابسته به فاکتورهاي جامعه شناختی

در نتیجه تکلّم می کنند، همان زبان مردمی می باشد که به فرهنگی 
 به اختالفات معنایی واژگان زبان مادري آموزش دهنده ي زبان دوم باید

و مترادف آنها در زبان دوم شناخت داشته باشد تا از بروز تداخالت 
. منفی معنایی در گفتار و نوشتار آموزش گیرنده زبان دوم احتراز نماید

در این مقاله به تشریح روش هایی می پردازیم که اختالفات منفی 
  .ان دوم به حداقل برساندزبدر معنایی را در زبان مادري و 

دوزبانی، زبان مادري، زبان دوم، معنی، جامعه شناختی، : کلیدواژه 
  .گویش 

                                                
    دانشجوي دکتراي ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز ـ 1
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  لزوم تدریس زبان مادري دو زبانه هاي ایران

  رویکردهاي علمی، اخالقی و سیاسی
  

  1فرهاد مظلوم
              

  چکیده 
   دو زبانه ها بومی اهمیت تدریس زبان هدف از این مقاله بررسی

 از سه چشم انداز مورد مطالعه قرار بومینیاز به تدریس زبان . می باشد
 خاص دو زبانگی موجود اشاره می در رویکرد علمی، به نوع. گرفته است

شود و شرایط الزم براي دوزبانه ها جهت بهره مندي از امتیاز ها 
مثل آگاهی فرا زبانی، کنترل شناختی، (وتاثیرهاي مثبت دوزبانگی 

رویکرد دوم به مسئولیت . تبیین می گردد) ت و حل مسئلهخالقی
و » بوم شناسی زبان« فرهنگی در دو محور - سیاستگزاران زبانی

زبانی را از منظرهاي جامعه -  و اهمیت تنوع بوممی پردازد » هویت«
 رویکرد سیاسی با .شناسی زبان و زیبایی شناسی خاطرنشان می سازد

چالش هاي «و »  المللی و خارجیچالش هاي بین«بررسی دو مقوله 
به ارتباط تنگاتنگ زبان و سیاست اشاره کرده و بر لزوم » داخلی

   . تاکید می کند  و عدالت آموزشیبازنگري در سیاست زبانی
  .  ـ عدالت آموزشی دوزبانگی،  چشم اندازهاي علمی:کلمات کلیدي

  
  

                                                
  دانشجوي دکتراي آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت معلم تهران ـ 1
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  تجزیه تحلیلی محاوره اي بر روي یادگیرنده هاي 

   خارجی یک مطالعه موضوعی بر رويیک زبان
   یادگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی

  
  1اصغر بسطامی بندپی

  
  چکیده

این مطالعه تالشی است در جهت ارائه اطالعاتی در مورد اینکه چرا 
همیشه یک نگرانی ) FL(یا زبان خارجی ) L2(یادگیري یک زبان دوم 

 که در آن شخص یادگیري زبان دوم مطالعه اي است. جدي بوده است
زبانی به غیر از زبان مادري اش را یاد می گیرد، داخل یا خارج از یک 

سوالی که این مطالعه تالش در پاسخ آن دارد این است که آیا . کالس
) محیطی(رابطه اي بین یاد گرفتن یک زبان دوم و عوامل کالسی 

ش  دان30براي پاسخ به این سوال، گروهی شامل . وجود دارد یا خیر
آموز دختر از یک موسسه زبان انگلیسی ایرانی و سطح میانی که می 
تواند مثال خوبی از دانش آموزانی که در مرحله یادگیري هستند باشد 
انتخاب شدند تا توسط معلمی داراي استراتژي هاي تدریس در حال به 

از کالس فوق الذکر فیلم . کار رفتن در همان موسسه تدریس شوند
سپس فیلم به صورت دست نویس درآمد و از لحاظ برداري شد و 

فاکتورهایی مانند . اشتباه هاي معلم و بازخورد دانش آموزان آنالیز شد
استراتژي تدریس، مواد تدریس، محیط تدریس، تاثیرهاي تشویق 
داشتن قوانین ثابت، و تاثیرات مثبت و منفی هر کدام از آنها در زمان 

ل و موثر مورد توجه قرار گرفتند، و تدریس به جهت داشتن کالسی فعا
                                                

   ـ دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تنکابن1
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سرانجام مشخص شد که فاکتورهایی که تاثیر مثبتی دارند می توانند 
همچنین مشخص شد که مدرسی که . فرآیند تدریس را تسهیل بخشند

این فاکتورها را مد نظر داشته باشد می تواند بسیار موفق تر از سایرین 
  .ر داشته باشدباشد و و دانش آموزانی فعال تر و موفق ت

معلم با تجربه، قوانین ثابت، اعتماد به نفس، استراتژي : کلمات کلیدي
  .تدریس
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  فرا تحلیل تحقیقات انجام یافته در حوزه ي آموزش دوزبانه
  چشم اندازي از زبان کُردي

  
  1عبداله صوفی

  
  چکیده

ردید؛ انسان کران فرهنگ بشري،از وقتی که واژه، ابداع گ ي بی درگستره
اي  تاریخ بشري از لحظه. بدل سازد» آوا«توانست مظاهر طبیعت را به 

ي  در باب پیدایش زبان کردي همه. شود که خط ابداع گردید آغاز می
صاحب نظران اتفاق قول دارند که زبان کُردي از منشأ زبان بسیار کهن 

. ایرانی استي زبان  هندو اروپایی و خاندان زبان هندو ایرانی و خانواده
ترین زبان هاي ایرانی  ترین و اصیل زبان کُردي به علت این که از بزرگ

ي  زبان کُردي سه لهجه. است از اهمیت و ارزشی خاص برخوردار است
ي  در مقاله.باشد هاي متعدد می اصلی دارد؛ هر کدام شامل زیر لهجه

  .حاضر زبان کردي از حیث اصالت بررسی شده است
زبان هندو اروپایی ، زبان کُردي  و الفباي زبان : يواژه هاي کلید

  .کردي 
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 کردزبان و-نگرش دانشجویان دختر و پسر دوزبانه مقایسه
نسبت   اسالم آباد غرباسالمی واحدفارس زبان دانشگاه آزاد 
و بررسی ) به عنوان زبان دومشان(به تکلم به زبان فارسی 

  وضعیت زبان کردي کرمانشاهی 
  

   2 ـ  نسرین کرانی1انیاکرم کر
  

  چکیده 
زبان توسط افرادي که در اجتماع زندگی می کنند مورد استفاده قرار 

همه این افراد داراي ویژگی هاي یکسانی نمی باشند و به  .می گیرد
بنابراین . با یکدیگر  متفاوتند. . . لحاظ سن، جنس موقعیت اجتماعی و 

  نیز داراي تفاوتهایی طبیعی است زبانی که بدان تلفظ می کنند 
  بررسی ها نشان می دهد که زنان بیش از مردان ترجیح  .می باشد

می دهند از گونه هاي استاندارد استفاده کنند و می خواهند به 
کودکانشان زبانی را بیاموزند که از وجهه اجتماعی باالیی برخوردار 

انشان بدین ترتیب اگر زنان از یاد دادن زبان بومی به فرزند. باشد
در این . اجتناب کنند، زبان محلی دیگر گویشوري نخواهد داشت

تحقیق پس از توضیح دوزبانگی ونقش جنسیت در انتخاب زبان، این 
  :فرضیه ها مورد بررسی قرار می گیرند

 .نگرش دانشجویان دختر و پسر نسبت به زبان کردي یکسان است .1
 .کسان استرفتار دانشجویان دختر و پسر نسبت به زبان کردي ی .2
 .احساس دانشجویان دختر و پسر نسبت به زبان کردي یکسان است .3

                                                
   ـ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه1
   ـ دبیر ناحیه سه کرمانشاه2



  
 

 ٥١  

-کرديزبانبهسکونت دانشجویان برروي نگرش آنها نسبتتاثیرمحل .4
 .یکسان است

رفتار دراستفاده اززبان کردي سکونت دانشجویان بررويتاثیرمحل .5
 .یکسان است

ه  زبان تاثیر محل سکونت دانشجویان بر روي احساس آنها نسبت ب .6
 .  کردي یکسان است

 .دوزبانگی، جنسیت، دوزبانه :  واژه هاي کلیدي
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  نگرشی بر دوزبانگی در آموزش و پرورش

  و ارائه راهکار هاي اثر بخش آموزش دوزبانگی
  

  3میرمحمد سید کالن ـ 2 ـ سیاوش پورطهماسبی1آذر تاجور
  

   دهچکی
چنان مباحث متعددي را در مناظرات در مورد آموزش دو زبانی هم

آموزش براي دانش . میان مخالفان و موافقان این نظریه دامن می زند 
 موضوع پیچیده اي شده و موجب طرح ایرانآموزان اقلیت زبانی در 

بعالوه مسائلی . تئوریهاي آموزشی متقابل در این خصوص شده است
ان فرهنگی را  و دامنه اثرات میایرانیمانند ارزش هاي مطرح در جامعه 

موزش دو زبانه آدر حالیکه فرزندان , نیز به چالش کشیده است 
معتقدند که این کار باعث افزایش سطح موفقیت هاي تحصیلی دانش 

مخالفان براین باورند که به افت تحصیلی دانش , آموزان می شود
موزش دو زبانه لزوما نمی آموفقیت یا شکست . آموزان انجامیده است

چرا که برنامه ها آموزشی دو زبانه . د استفاده قرار گیرد تواند مور
این برنامه ها از نظر میزان . متعددي براي دانش آموزان اجرا می شود

 یا زبان مورد استفاده در خانه توسط فارسیو یا استفاده از زبان » ارتقا
بنابراین بنظر می رسد که میزان دو . دانش آموز در کالس متفاوتند 

  .در برنامه هاي مختلف متفاوت است زبانگی 
دوزبانگی ، آموزش و پرورش ، دانش آموز ، معلم،  :واژه هاي کلیدي

  . راهکار 

                                                
   ـ کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و دبیر آموزش و پرورش بخش آنگوت1
   ـ مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیله سوار2
   ـ کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و دبیر آموزش و پرورش شهرستان گرمی3



  
 

 ٥٣  

  
  تأثیر عوامل نگرش و جنسیت در بکارگیري زبان دوم

  
  1اسماعیل صفایی اصل

  
  چکیده

از میان عوامل مؤثر در فرآیند یادگیري زبان دوم و نیز بهره گیري از آن 
 هاي تعاملی مختلف می توان به نقش اساسی دوعامل در موقعیت

زبان آموزان براساس نوع نگرش خود . نگرش و جنسیت اشاره کرد
نسبت به زبان دوم و استفاده از آن از هم متفاوتند؛ به عبارتی 
دیگرنگرش مثبت و یا منفی زبان آموزان نسبت به یادگیري واستفاده 

  یند مذکورنقشی حیاتی ایفا  یاعدم تحقق فرا واززبان دوم درتحقق
تواند زبان آموزان رادر یادگیري زبان  عامل جنسیت نیزمی.کند  می

دختر  بدین معنی که زبان آموزان .دوم از هم متمایزسازد
 .دهند وپسرازنظرمیزان یادگیري اززبان دوم رفتار مشابهی رانشان نمی

  آموزانثیر جنسیت دانشأر تالش شده است تا چگونگی تضدر مقاله حا
برنوع نگرش آنها نسبت به استفاده از زبان  شهرستان مرند دو زبانه

ثیر نگرش آنها بر بهره گیري از أفارسی به عنوان زبان دوم ازیک سووت
. زبان فارسی در موقعیت هاي زبانی مختلف ازسوي دیگر بررسی شود

به منظور جمع آوري اطالعات مورد نیاز براي تجزیه وتحلیل ازیک 
ت براي ارزیابی سه عنصر ااین عبار. عبارتی استفاده شد39نامه پرسش

 عبارتی 13به سه گروه ) رفتار شناخت و احساس(تشکیل دهنده نگرش
آزمودنی ها براي نشان دادن  میزان مخالفت یا موافقت . تقسیم شد

خود بااین عبارات کافی بود فقط یکی از گزینه هاي ارائه شده بدنبال 

                                                
   ـ کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی                              1
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پس از جمع آوري اطالعات به منظور تحلیل .اب کنندهر عبارت راانتخ
  .استفاده شد   spssآنها از بسته آماري

موزان نوع نگرش  آنها آاین پژوهش نشان داد که جنسیت دانش  
بطور  نسبت به استفاده از زبان فارسی در موقعیت هاي مختلف  را

  دختردر مقایسه با دانش آموزان.ثیر قرار می دهدأمستقیم تحت ت
 داراي نگرش مثبت تري نسبت به تکلم به زبان دانش آموزان پسر

این پژوهش هم چنین نشان داد که دانش آموزان بر . فارسی هستند 
 بنیان خود از میان دو زبان فارسی و ترکی دست به - پایه نگرش جنس
  دانش آموزان دختردرمقایسه با دانش آموزان پسر .انتخاب می زنند

می دهند که در برخی تعامالت  ترخود ترجیح براساس نگرش مثبت 
جایگزین زبان   زبان فارسی را،روزمره به ویژه درمحیط هاي آموزشی

راکه چ ،گفتیم دربرخی تعامالت زبانی روزمره. نمایند مادري خود
نگرش مثبت دانش آموزان دخترباعث شیفتگی کامل آنها درزبان 

  فارسی 
تعامل بامعلمان درخارج درحقیقت درموقعیت هایی نظیر.نمی شود

 آنها همانند دانش ،ازمحیط هاي آموزشی وتعامل بادیگراعضاي خانواده 
   .آموزان پسراززبان مادري خود یعنی ترکی استفاده می کنند

  . زبان دوم ،جنسیت ، نگرش   : کلیدي هايواژه



  
 

 ٥٥  

  
  دوزبانگی و آموزش زبان فارسی

  
  1اکرم باقري

  
  چکیده 

اي را در وي ایجاد  هاي ویژه ادارك و برداشتفرهنگ و زبان هر کودك 
کند و این برداشت به نوبه خود موجب پیدایش الگوهاي متفاوت  می

. شود هاي رفتاري افراد می هاي یادگیري مختلف و تفاوت تفکر، سبک
. گردد  آموز  به فرهنگ و زبان خاص او بر می بنابراین موفقیت هر دانش

 مادري جنسیت، ارزشهاي مذهبی و هایی چون زبان به عالوه ویژگی
حتی ترجیحات غذایی در انطباق یا عدم  انطباق او با مدرسه 

زبان تعدادي از دانش آموزان ممکن است به علت تعلق آنها .موثّرهستند
در چنین . هاي جامعه با زبان رسمی متفاوت باشد به خرده فرهنگ

رهنگی هاي ف صورتی دانش آموزان با فرق فرهنگی داراي زمینه
ممکن است این گروه با نیازهایی مواجه شوند . غیرهمسان خواهند بود 

که از انتظارات فرهنگی خود متفاوت باشد و در نتیجه عملکرد شناختی 
توانند این مشکالت را به  آنان می. تر از خود بروز دهند در سطح پایین

 دلیل اعتماد به نفس و پایه شناختی زبانی الزم به آسانی برطرف
اي به نام دوزبانگی یا  به این ترتیب در تعلیم و تربیت با مسئله.کنند

این مقاله به بررسی مشکالت دانش . چند زبانگی روبرو می شویم 
  آموزان دو زبانه و آموزش زبان فارسی پرداخته است

  . دو زبانگی ، آموزش ، زبان فارسی ،زبان مادري :کلید واژه ها 

                                                
   ـ کارشناس ارشد ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز1
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  ستراتژي هاي آموزش دو زبانهرویکرد ها و ا نظریه ها،

  
  1امین  ناصري

  
  چکیده

اي است جهانی که در اکثر کشورهاي جهان وجود دارد  دو زبانگی پدیده
و عبارت است از حالتی که فرد به زبان دیگري غیر از زبان مادري خود 

در بسیاري از کشورها و از جمله کشور ما، زمانی که . بیند آموزش می
 که باید تحت آموزش رسمی قرار گیرد، با زبانی رسد کودك به سنی می

غیر از زبان مادري خود و با زبانی که در سراسر کشور به عنوان زبان 
بیند و از این مرحله است که پدیده دو  رسمی شناخته شده آموزش می

شود که  بنابراین، فرد دو زبانه به فردي اطالق می. شود زبانگی مطرح می
سمی، با زبان دیگري که در کشور عمومیت یافته از زمان آغاز آموزش ر

در این مقاله . بیند باشد، آشنا شده و آموزش می و در حکم زبان دوم می
برآنیم تا پس از تعریف دو زبانگی و طبقه بندي آن بر دو اساس زمان 

 در باره ي مزایا و معایب دو زبانگی نظرات شروع و میزان تسلط زبانی
به منظور درك بهتر، در . مورد بررسی قرار دهیمپژوهشگران مختلفی را 

مورد نظام آموزشی و پیامد هاي عاطفی دو زبانگی و نیز مسئله ي دو 
با توجه . زبانگی در کشورهاي دیگر، مختصري به بحث خواهیم پرداخت

به آموزش دو زبانه در کشور نظریه هایی در این زمینه مطرح خواهیم 
 . ممکن را مورد بررسی قرار خواهیم دادکرد و پس از آن استراتژي هاي

امید است این مقاله راهی را در پیش روي محققان و زبان شناسان 
  . براي تحقیقات بیشتر قرار دهد

دوزبانگی، نظام آموزشی، آموزش دو زبانگی، پیشرفت :  واژگان کلیدي
  .تحصیلی 

                                                
  زیان وادبیات  انگلیسیارشد  ـ کارشناس 1
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  بررسی نقش دوزبانگی در یادگیري ریاضیات و علوم تجربی 

 موزان دو زبانه در مقایسه با دانش آموزان یک زبانهدانش آ
  

  2 ـ پونه پیروانی نیا1پگاه پیروانی نیا
 

  چکیده
سعی بر بررسی نقش دوزبانگی در پیشرفت تحصیلی در پژوهش حاضر 

دانش آموزان دوزبانه در مقایسه با دانش آموزان یک زبانه در دروس 
یزان پیشرفت تحصیلی ریاضیات و علوم تجربی و بررسی رابطه آن با م

براي این منظور کارنامه . آنان در دروس امال و قرائت فارسی بوده است
 نفري از دانش آموز پایه پنجم ابتدایی مشتمل بر 134نمرات نمونه اي 

 نفر دانش آموز ترك زبان از 69 دانش آموز فارسی زبان از شیراز و 65
 قرائت فارسی، بیضا به تصادف انتخاب شدند و نمرات دروس امال،

. ریاضیات و علوم تجربی آنان از کارنامه هاي بایگانی شده استخراج شد
سپس براي مقایسه میانگین نمرات دو گروه در دروس ریاضی و علوم 

 براي گروه هاي مستقل و براي بررسی همبستگی tتجربی از آزمون 
. بین نمرات این دروس با هم از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد

نتایج این تحقیق نشان می دهند که درك و فهم زبان آموزش در 
یادگیري موثر دروس به ویژه ریاضیات و علوم تجربی تاثیر بسزایی دارد 

  .باشندو نمرات این دروس با هم داراي همبستگی باالیی می
  . دوزبانه، یک زبانه، ریاضیات، علوم تجربی:کلمات کلیدي

  

                                                
  ـ کارشناسی ارشد ریاضی، دبیر ریاضی1
   ـ کارشناسی ارشد زیست، دبیر زیست2
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  ، راه حلها مفاهیم ، چالشها :دوزبانگی

  
  1حسن حقانی زاده

  
  چکیده 

یکی از مسائل اساسی و بحث برانگیز در علم زبان شناسی و شاخه هاي 
متعدد علم روان شناسی مبحث بحث برانگیز دو زبانگی یا چند زبانگی 

واژه ي دو زبانگی یا چند زبانگی درباره ي افراد و یا جوامعی . می باشد 
. ان را درامر ارتباط به کار می گیرند به کارمی رود که بیش از یک زب

زبان اول یا زبان مادري اولین زبانی است که کودك بدون هیچ آموزشی 
برخی زبان شناسان معتقدند ، کلمه . و به طور ذاتی آن را فرا می گیرد 

دوزبانگی کلمه اي انتزاعی است و در عالم واقعی قابل لمس و یافتن ((
ی در هر نوع دوزبانگی باالخره یکی از زبانها را نمی باشد ، زیرا هر انسان

. بر دیگري در شرایطی خاص مثل رویاپردازي و خیال ترجیح می دهد 
در این مقاله سعی برآن شده است که عالوه بر بیان مفاهیم گستردة 
دوزبانگی و چند زبانگی  عوامل به وجود آمدن و شرایط به وجود آمدن 

هم چنین جنبه هاي روان شناسی . دو زبانگی نیز بررسی شود 
دوزبانگی را بررسی می کنیم تا معلمان گرامی کار آسانتري را در 
برخورد با این پدیده در کالسهایی که دانش آموزان دو زبانه دارند 

  . داشته باشند 
  . دو زبانگی ـ چند زبانگی ـ زبان اول ـ زبان شناسی :هاي کلیدي واژه

  
  

                                                
  نس آموزش زبان انگلیسی ـ فوق لیسا1



  
 

 ٥٩  

  و ارائه راهکارهاي آموزشیو زبان مادري  دوزبانگی
  در ارتباط با دوزبانگی

  
 2 ـ عنایت اله حکیم فر 1سیما صفی خانی قلی زاده

  
  چکیده 

دو زبانه بودن یا نیاز به داشتن دو زبان و حتی چند زبان، امروزه در 
در کشور ما نیز دوزبانگی پدیده .سطحی گسترده و جهانی مطرح است
 شناختی و ـ پیامدهاي آموزشی اي فراگیر است تحقیقات در زمینه

روانی ،کودکان دو زبانه و ارتباط دوزبانگی با زبان مادري نتایج 
برخی از آنها حاکی از مهارت هاي . متناقضی را به همراه داشته است 

زبانی و شناختی محدودتر و برخی دیگر حاکی از تاثیر مثبت دو زبانگی 
یستم آموزشی کشورمان با توجه به اینکه در س. بر این مهارت هاست

کودکان دو زبانه در بدو ورود به مدرسه باید مسائل خود را به زبان 
فارسی حل کنند، به دلیل ناتوانی در درك مطالب به زبان 
فارسی،همواره در خطر افت تحصیلی ،گوشه گیري و ترك تحصیل قرار 

نی و بنابراین انجام تحقیقات گسترده در رابطه با توانش هاي زبا. دارند
کودکان دو زبانه و ارائه راهکارهاي صحیح در این رابطه ضروري بنظر 

براساس . هدف از تحقیق حاضر نیز بررسی این مهم است.می رسد
بررسی نتایج تحقیقات گذشته، می توان این گونه نتیجه گرفت که 

اجتماعی، شباهت دو –چنانچه عواملی مانند سن و شرایط اقتصادي 
شرایط آموزشی، تحت کنترل باشد ،نه تنها دوزبانگی زبان به یکدیگر و 

و زبان مادري تداخلی با هم نداشته ،بلکه آموزش هر کدام سبب رشد 
  .زبان دیگر نیز می گردد 

  . دوزبانگی ،زبان مادري ،پیامدهاي دوزبانگی :واژه هاي کلیدي 

                                                
   ـ رابط تحقیقاتی آموزش و پرورش گچساران1
   استان کهگیلویه و بویراحمد ـ کارشناس پژوهش و تحقیقات سازمان آموزش و پرورش 2



 ...           چکیده مقاالت اولین همایش ملّی دو زبانگی  و آموزش /

 ٦٠ 

  
  بررسی دالیل ضعف دانش آموزان دوزبانه

 رفع آندر مهارت نوشتن و راهکارهاي 
  

  2 ـ  فرزانه زلقی1ژیال خانجانی
  

  چکیده
زبان فارسی یکی از مهم ترین زبان هاي دنیاست و تسلط به این زبان 

جایگاه و . که زبان رسمی کشور است، براي همۀ ایرانیان ضروري است
اهمیت زبان فارسی در نظام اجتماعی و آموزشی، تبحر افراد جامعه را 

م سطوح شنیداري، گفتاري، نوشتاري و در کاربرد این زبان در تما
خواندن امري الزامی نموده، به گونه اي که عدم تبحر در آن به معنی 
  محروم شدن از ابزاري است که فرد فقط از طریق آن 
می تواند راه خود را به سوي جامعه باز کند و نیازهاي فردي و 

آموزش و به این ترتیب نقش زبان در . اجتماعی خود را برآورده سازد
زندگی انسان قابل تصور . یادگیري از اهمیت زیادي برخوردار است

نیست زیرا هم تفکر، هم ارتباطات اجتماعی، و هم یادگیري با زبان 
زبان . البته زبان فقط در گفتار خالصه نمی شود. صورت می گیرد

پس می توان با . آغازین انسان احتماال زبان حرکتی و زبان اشارات است
از طریق زبان . ده از امکانات بصري زبان نوشتاري را تولید نموداستفا

نوشتاري انسان قادر شده است تا از میراث فرهنگی گذشتگان استفاده 
 ایران کشوري چند زبانه .حفظ هویت و ملیت خود بکوشد کند و براي

است که زبان فارسی وحدت بخش گوناگونی هاي قومی آن است و به 

                                                
  عضو علمی دانشگاه پیام نور مرکز الیگودرز ـ  1
  کارشناس ارشد ادبیات فارسی ـ 2



  
 

 ٦١  

ر تمام ساختارهاي اجتماعی و آموزشی استفاده می عنوان زبان رسمی د
در چنین جامعه اي، تعداد زیادي از دانش  ). 1380هوسپیان،(شود 

آموزان با تسلط به زبان قومی و مادریشان و با آشنایی اندك به زبان 
یعنی همۀ کودکان در سنین شش یا . فارسی، وارد دبستان می شوند

دارند و تسلط آنان به فارسی به هفت سالگی وضعیت زبانی یکسانی ن
بر این را فرض یک اندازه نیست، اما از گذشته تاکنون نظام آموزشی ما 

 داند و فقط باید نوآموز قبالً زبان فارسی معیار را می است کهنهاده 
ایران، که  این فرض در کشوري چون. خواندن و نوشتن آن را بیاموزد

گویند یا به  نمی ارسی سخن خود به فۀبسیاري از نوآموزان در خان
فارسی معیار فرق بسیار  زنند که با گویشی از زبان فارسی حرف می

زیرا زبان، یعنی ابزار و شرط . است  مشکالت بسیاري پدید آورده،دارد
اصلی آموزش در اینجا به سدي بدل شده است، که خود به عنوان مانع 

  .آموزش و انتقال اطالعات عمل می کند



 ...           چکیده مقاالت اولین همایش ملّی دو زبانگی  و آموزش /

 ٦٢ 

  
  ها، انفجار معانیانبرخورد زب

  
  1پورمحسن آسیب

  
  چکیده

 هر چه بیشتر از سمت آموزش یک زبان خارجی، به سمت ترجمه 
کتبی، شفاهی و در نهایت دوزبانگی حرکت کنیم، از مقاومت یک زبان 
در برابر زبان دیگر بیشتر در شگفت خواهیم شد و به عمق این واقعیت 

 غیر قابل انتقال آنست، که ارزش هر زبان در کلمات و اصطالحات
در صورتی که میان (دوزبانگی و آموزش آن . بیشتر پی خواهیم برد

بهترین ) تمایز قائل شویم» دوزبانگی اکتسابی«و » دوزبانگی آموزشی«
  آموز در آنجا، به صورت هرچه موقعیتی است که مدرس و زبان

حال باید . نائل خواهند آمد» استقالل زبانی«تر، به درك مفهوم ملموس
» استقالل«دید یک زبان در برخورد با زبان دیگر، تا چه حد به این 

  .احترام گذاشته و تا چه حد سعی در شکستن آن دارد
  .بینی، تفاوت  دوزبانگی، آموزش، ترجمه، معنا، جهان:واژگان کلیدي

  
  

                                                
  شگاه تبریز ـ دانشجوي بورسیه دکتراي ادبیات فرانسه دان1



  
 

 ٦٣  

  
  آموزش دوزبانگی، حقوق فردي و عدالت آموزشی

  
   2م واحديدکتر شهرا-1ژیال کاردان حلوائی

  
  چکیده

دوزبانگی پدیده اي جهانی است که در اکثر کشور هاي جهان وجود 
  به کار معموال اصطالح دوزبانگی در مورد افراد و یا جوامعی . دارد

می رود که بیش از یک زبان را در امر ارتباط به کار می گیرند، 
ي همچنین به شیوه آموزشی که استفاده از زبانی غیر از زبان مادر

کودك را به عنوان واسطه آموزشی تاکید می کند، آموزش دوزبانه 
نظام هاي آموزشی در کشور هاي مختلف ممکن است . اطالق می شود

نظام تعلیم و تربیت . رویکردهاي مختلفی در برابر این پدیده اتخاذ کنند
در کشور نیز از این امر مستثنی نبوده و صرفنظر از مشکالت زبانی با 

از جمله آن که بین شیوه ها و روش هاي . راوانی مواجه استمشکالت ف
آموزشی و قوانین تحول روانی کودك هیچ تناسبی وجود ندارد و برنامه 

در این مقاله سعی . آموزشی صرفا براي کاربرد کالسی و آموزشی است
شده است پس از تعریف دوزبانگی، وارد موضوع آموزش دوزبانه شده و 

در پایان مقاله پیشنهاداتی . رد بررسی قرار می گیرداز ابعاد مختلف مو
  . براي بهبود آموزش دوزبانه ارائه شده است

 دو زبانگی، آموزش دو زبانه، زبان مادري، واسطه :واژگان کلیدي
  .آموزشی 

  
  

                                                
  ـ دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی دانشگاه تبریز1
  ـ  استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه تبریز2
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 ٦٤ 

  پیامدهاي شناختی و عاطفی و اجتماعی  آموزش دوزبانه
  

  1قالقیکرقیه 
  

  چکیده
 است و تقریباً به ندرت می توان دو زبانگی یک پدیده ي جهانی

کشوري را سراغ داشت که الاقل بخش کوچکی از جمعیت آن به دو یا 
آموزش دو زبانه صرف نظر از پنجره اي که به . چند زبان تکلم نکنند

سوي جهان خارج می گشاید و غنایی که از تماس با سایر فرهنگ ها 
 از لحاظ نوع و بدست می آید باعث ایجاد مشکالتی نیز می گردد که

  با توجه به ویژگیهاي زبانی هر کشور, هم از نظر درجه و کمیت
به هر حال دو زبانگی خواه در شکل نوین .  با کشور دیگر متفاوت است

و خواه در شکل سنتی آن مسائلی را براي نظام هاي آموزشی مطرح 
 کرده است که پاسخگویی به آنها به بررسی هاي دقیق و همه جانبه نیاز

دارد تا کودك هنگام ورود به مدرسه ضمن برخورداري از حس 
ارزشمندي و اعتماد به نفس که یک سرمایه مهم و حیاتی براي 

بتواند دو زبانگی را به عنوان جلوه اي از اهمیت غرور ملی , انسانهاست
  . ترویج دهد

در این مقاله ، آموزش دو زبانه در سه ساختار متفاوت مورد بررسی 
, ه که هر یک به نوبه ي خود پیامدهاي متفاوتی را روي تفکر قرارگرفت

  .عواطف و روابط اجتماعی افراد می گذارد
   . روابط اجتماعی و دوزبانه ـ عاطفه -  تفکر:کلید واژه ها

                                                
   تبریز3دبیر ناحیه ـ کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی  ـ 1



  
 

 ٦٥  

  
  ها و عوامل مؤثر بر دوزبانگیبررسی نظریه

  
 2 ـ علیانا قوامی الهیج1سارانا قوامی الهیج

 
  چکیده

ئلی است که همواره بر آموزش و یادگیري افراد جامعه دوزبانگی از مسا
خود اثر می گذارد و پدیده اي است که امروزه در همه جاي جهان 

  فرد دوزبانه کسی است که همزمان به دو زبان صحبت . مصداق دارد
زبان را با هم در کودکی  افراد یا هر دو. می کند و آموزش می بیند

  ساب زبان اول به زبان دوم آموزش اکتساب می کنند یا بعد از اکت
در مورد پدیده ي دوزبانگی نظرات مختلفی مطرح است و . می بینند

مقاله ي . زبان شناسان آن را در طبقه بندي هاي متفاوتی قرار داده اند
حاضر در نظر دارد ابتدا نگاهی اجمالی به نظریه ها و تعاریف مختلف 

پس با توجه به این نظریه ها به ارائه شده در مورد دوزبانگی انداخته س
چهار سؤال مطرح شده در پژوهش پاسخ گوید این سؤاالت مفاهیم کلّی 

ي بحرانی چگونگی پردازش دو زبان، عملکرد دوره: دوزبانگی یعنی
  مغزي دوزبانه ها و تأثیر دوزبانگی بر جنبه هاي شناختی را پوشش 

ورد نیاز براي یک در ادامه بر اساس این عوامل مالك هاي م. می دهد
  .آموزگار دوزبانه برشمرده می شود

  . دوزبانگی، دوره ي بحرانی، پردازش زبانی، شناخت :واژگان کلیدي
  

  
  

                                                
   ـ کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی1
   فارسی شهرستان الهیجان دبیر ادبیات-  ـ دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی2
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 ٦٦ 

  تقابل نظریه رفتارگرایی و نظریه دستور زبان زایاگشتاري
  در یادگیري زبان دوم

  
 1سعدیه فرحانی

  
  چکیده

ه رفتـار گرایـی     نظری) 1960(از اوایل قرن بیستم تا دهه شصت میالدي       
بعنوان مهمترین نظریه درتوجیه زبان آموزي و روشـهاي آمـوزش زبـان             

اما در واپسین سالهاي دهه مذکور نظریه دستور زبان   . دوم تلقی می شد   
  .زایا توانست برپژوهش هاي زبان شناسی اثر بیشتري داشته باشد

نظریه رفتـارگرایی یـادگیري زبـان راهماننـد دیگـر رفتارهـا بـه عنـوان             
یعنی زبان آموزي از راه انگیزه، تقلید و        . تشکیل عادتهاي زبانی می داند    

درمقابل . پاسخ، تقویت، تکرار و تشکیل عادتهاي زبانی صورت می پذیرد        
نظریه ي دستور زبان زایا قائل به این است کـه بـه افـراد انـسان بـراي                    
پردازش زبان استعداد طبیعی ارزانی شده و یادگیرنـده زبـان دوم از راه              
قرارگرفتن درمعرض زبان به صورت مناسب و تاحدودي مشابه فراگیري          
زبان اول درذهن خود درباره زبان دوم قاعده هایی بنا می کند و از ایـن             

  .راه توانش زبان دوم را کسب می نماید
رایی، نظریــه دســتور زبــان زایــا، نظریــه رفتــارگ : واژه هــاي کلیــدي

  .یادگیري، زبان دوم

                                                
    اهواز3 ـ دبیر ناحیه 1

 



  
 

 ٦٧  

  
  پیامدهاي روانی و آموزشی دو زبانگی بر دانش آموزان

  
  3 ـ سعید پورطهماسبی 2 ـ بهرام فاتح1شهروز دانا

  
  چکیده 

ي  شیوه ترین ي مبادله افکار و اطالعات است و متداول ارتباط، به منزله
گیري سطوح تفکر  شکل رزبان د .ارتباطی نوع انسان، زبان است

 ومراحل رشدشناختی اهمیت بسزایی داشته و معموالبا رشدشناختی و
تواند  آموزش به زبان مادري می. سطوح تفکرفرد ارتباط مستقیمی دارد

پویاي فرد باخانواده و محیط زندگی به عنوان عامل  به خاطرتعامل
ش زبان نبود این آموزش، آموز شناختی بوده و در صورت مهمی دررشد

 تحمیلی به نقشهاي محدود و ساده شناختی و مهارتهاي پایین
با . کند اجتماعی محدودگردیده و امکان خالقیت علمی را کندتر می

مند و به دور از  مطالب درسی چندان ساده، نظام توجه به اینکه محتواي
در این . باشد دوچندان می باشداهمیت این مساله توالی مصنوعی نمی

تقسیم بندي زبانها و و نیز روشهاي آموزش زبان و دو زبانه پژوهش به 
شدن پرداخته می شود همچنین پیامدهاي روانی و آموزشی دوزبانگی  
  بطور مفصل بحث شده و مشکالت آموزش دو زبانگی مطرح 

  . می شود 
  .دو زبانگی، پیامدهاي روانی و آموزشی، دانش آموزان : کلیديگانواژه

                                                
  ـ کارشناس ارشد و دبیر آموزش و پرورش شهرستان بیله سوار1
   ـ دبیر آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد2
   ـ آموزگار آموزش و پرورش منطقه قشالقدشت3
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 ٦٨ 

  
   عملی و کاربردي در ارتباط بابررسی تئوریهاي

  آموزش دو زبانه در ایران
  

  2 ـ  مریم حمصیان1فرشی نوشین شیخ
  

  چکیده 
شناسی زبان  دو زبانگی از مباحث جالب و در عین حال پیچیده جامعه

دو زبانگی عبارتند از موقعیتی که در آن شخص براي . آید به شمار می
 بسته به موقعیتهاي خاص از برقراري ارتباط با دیگران به طور متناوب

این پدیده در اکثر کشورهاي جهان . کند دو یا چند زبان استفاده می
طبیعی و غیر (رایج و شایع است و با معیارهایی چون نوع یادگیري 

هاي دو  ، میزان تسلط بر هر زبان، نقش اجتماعی زبان و گونه)طبیعی
نظامهاي . بازشناختتوان آن را بهتر  می) کتبی، شفاهی و امل(زبانگی 

آموزش در کشورهاي مختلف نیز رویکردهاي متفاوتی در برابر این 
 نگارندگان پس از مقدمه و بررسی  در این مقاله. اند پدیده اتخاذ کرده

آثار پژوهشگران خارجی و داخلی در این حوزه به تشریح راهکارهاي 
  . استآموزي در مناطق دو زبانۀ ایران پرداخته نظري و عملی زبان

  
هاي زبانشناختی، اهداف   زبان اول، دوزبانگی ، مالك:ها کلید واژه

  .آموزشی

                                                
  شناسی، دانشگاه اصفهان   ـ کارشناس ارشد زبان1
  شناسی، دانشگاه اصفهان  زبان ـ دانشجوي کارشناسی ارشد 2



  
 

 ٦٩  

  
  تحلیلی بر دوزبانگی در نظام آموزشی ایران

  از دیدگاه جامعه شناسی زبان
  

  1علیرضا طالب زاده
  

  چکیده
 درصد جمعیت جهان را دو زبانه ها تشکیل می دهند بطوریکه دو 70

. غیر عادي و استثنایی به شمار نمی آیدزبانگی در جهان  پدیده اي 
جامعه زبانی ایران نیز با دارا بودن تنوع زبانی و قومی  یک جامعه  دو 

  در مناطقی هم که مرزهاي زبانی بهم . زبانه غالب محسوب می شود
صرف نظر از تفاوتهایی . می رسند می توان سخنوران چند زبانه یافت

  زبانها دیده )  نحو و واژگانآوا، صرف،(که در مولفه هاي مختلف 
می شود از دیدگاه زبانشناسی هیچ زبانی بر زبان دیگر برتري و امتیازي 

در این مقاله به تحلیل دو . ندارد و همه زبانها کامل محسوب می شوند
همچنین با . زبانگی در ایران از زاویه جامعه شناسی زبان پرداخته شد

ص دو زبانگی در ایران به این ترسیم جغرافیاي دوزبانگی و وضعیت خا
موضوع پرداخته شد و وضعیت دوزبانگی در نظام آموزشی ایران مورد 

  . بررسی قرار گرفته است
  .دوزبانگی، چندزبانگی، جامعه شناسی زبان، گویشوران: کلیدواژه ها

  
  
  

                                                
  وآب میاند دانشگاه ارومیه، مرکز آموزشهاي فراگیر ـ   ـ کارشناس ارشد زبانشناسی1
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 ٧٠ 

  
  هپیامدهاي شناختی ، عاطفی و اجتماعی آموزش دوزبان

  
  2یمجتبی شیخ میالن ـ 1عادله خالقی

  
  چکیده

 و تاثیرات آن بر فرهنگ و اذهان امري هادر جامعه مدرن، برخورد زبان
این برخورد و تداخل زبانی در پدیده اي به نام .  ناپذیر میباشداجتناب

این پدیده مانند اکثر پدیده هاي اجتماعی  .میکنددوزبانگی نمود پیدا 
اطفی و پیامدهاي شناختی، عاز قبیل پیامدهایی را در پی دارد؛ 

از جنبه اجتماعی، افراد دانش آموخته زبان دوم که در این .   اجتماعی
؛ به میباشندمقاله افراد آموزش دیده زبان انگلیسی به روش آکادمیک 

دلیل تسلط به زبان دوم و دارا بودن از مهارتهاي ارتباطی بیشتر و 
تري همچنین گستره روابط با افراد بیشتر داراي شرایط اجتماعی مطلوب

از جنبه عاطفی این افراد در طی آموزش دچار    .میباشنددر جامعه 
؛ این پیامدها به دالیلی از جمله عدم میشوندتنش ها و آشفتگی هایی 

در نتیجه این افراد .میباشددرك مطالب و عدم ارتباط کارآمد با اساتید 
مورد از بعد شناختی افراد    .میکنندسازگاري روانی نامطلوبی را تجربه 

مطالعه داراي گستره اطالعاتی باالتر و موفقیت بیشتر دربیان تفکر و 
 جهان 2تر بوده و از منعطفاندیشه هستند؛ زیرا این افراد در اندیشیدن 

دوزبانگی با پاسخ به نیازمندیهایی از قبیل درك   .تجربه برخوردارند
تن متقابل فرهنگ ها و ارتباطات و همچنین کمک در به رسمیت شناخ

  .میشودتنوعات زبانی و فرهنگی پدیده اي مثبت تلقی 
 دانش دوزبانگی،پیامدهاي اجتماعی، عاطفی،شناختی، :کلمات کلیدي

   .آموختگان
  

                                                
   ـ دانشجو کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار1
   ـ دانشجو کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار2



  
 

 ٧١  

  پردازش نظم کلمه در مغز افراد دو زبانه
  

  1عالیه شاطرلو
  

  چکیده
» دوره بحرانی« از موضوعات مهم مطرح شده در زمینه دوزبانگی، به 

 . نمود که در تسلط بر زبان دوم نقش مهمی دارد می توان اشاره
مطالعات اخیر تأثیر سن را در یادگیري زبان و به ویژه یردازش گرامر 
دخیل می دانند ولی پردازش نظم کلمه در بافت جمله به صورت 

در این مقاله پردازش نظم . اختصاصی مورد آزمایش قرار نگرفته است
ه و نتایج به دست آمده ، مورد بررسی کلمه در مغز افراد دوزبانه مطالع

 افراد دوزبانه اي که آموزش زبان دوم را MRIمقایسه . قرار می گیرد
بعد از ده سالگی شروع کرده اند، با افراد دوزبانه اي که هر دو زبان را 
قبل از سه سالگی آموخته اند؛ نشان می دهد که در کرتکس مغز آنها 

در . وح باالیی از فعالیت وجود دارددر قسمت تحتانی فرونتال چپ، سط
افزایش . حالی که در گروه دوم هیچ نوع فعالیتی مشاهده نمی شود

فعالیت در مغز می تواند در پردازش گرامري جمالت تأثیر 
آنهایی در سن باال دوزبانه شده اند از نظر گرامر و ترتیب فعل و .بگذارد

سن آغاز . می شوندفاعل جمالت در زبان دوم دچار اشتباهات زیادي 
می تواند در ساختار دستوري زبان اول تأثیر ) AOA(یادگیري زبان

  .بگذارد
، )AOA(دوزبانگی،دوره بحرانی، سن آغاز یادگیري زبان:هاکلید واژه

  .کرتکس مغز
                                               

                                                
  شناس ارشد روانشناسی تربیتی ، مشاور مجتمع استثنایی تالش خوي ـ کار1
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 ٧٢ 

  بررسی رابطه دوزبانگی، یادگیري، پیشرفت تحصیلی
   روانیتی و آسیب هاي رشد شناخ

   گذشتهمروري بر تحقیقات
  

  1فرهاد تنهاي رشوانلو
  

  چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تأثیرات دوزبانگی بر یادگیري، پیشرفت 
تحصیلی، رشد شناختی و آسیب هاي روانی در تحقیقات صورت گرفته 

مقاالت و پژوهش هاي مرتبط از منابع . در این حیطه پرداخته است
تحلیل ها نشانگر . رجی بازیابی و مورد تحلیل قرار گرفتداخلی و خا

در اغلب موارد نتایج حاکی از . وجود تناقضاتی در نتایج پژوهش ها بود
عملکرد ضعیف دوزبانه ها در یادگیري و پیشرفت تحصیلی بود حال 
آنکه برخی نیز بر تأثیرات مثبت دوزبانگی بر یادگیري واژگان زبان دیگر 

تأثیرات مثبت دوزبانگی بر رشد و بهبود برخی توانایی . تأکید داشتند
هاي شناختی از قبیل کنترل اجرایی، سیالی کالمی، دستیابی واژگانی و 

از دیگر سو . رشد سخن گفتن در اغلب موارد مورد تأیید قرار گرفت
نتایج با تأیید وجود تفاوتهاي شناختی و شخصیتی میان دوزبانه و باال 

به برخی ناهنجاري ها از قبیل لکنت زبان، لزوم اتخاذ بودن میزان ابتال 
روشهاي تشخیصی و درمانی ویژه براي دوزبانه ها را مورد تأکید قرار 

در حیطه آموزش وپرورش، تدوین برنامه هاي آموزشی که به . می دهد
تفاوتهاي دوزبانه ها و یک زبانه ها توجه کامل نموده وزمینه بهره گیري 

  .وضروري بنظر می رسددوزبانگی رافراهم نماید،الزمازویژگیهاي مثبت 
 دوزبانگی، یادگیري، پیشرفت تحصیلی، رشد شناختی، :هاکلیدواژه

  .   هاي روانیآسیب
  

                                                
  ـ کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی1



  
 

 ٧٣  

  پیامدهاي شناختی،عاطفی و اجتماعی آموزش دوزبانه
  با تکیه بر مشکالت آموزش دانش آموزان استان گیالن(

  )با گویش هاي محلی
  

  1کلثوم پژوهی
                                                                           

  چکیده
گیالن استانی که متشکل از گیلک زبانان و اقوامی با زبان ها و گویش 
هاي دیگر است،در آموزش دانش آموزان دوزبانه، خاصه پایه اول 
مشکالت عمده شناختی،عاطفی،اجتماعی و آموزشی را متحمل 

 دانش آموزان پس از ورود به مدرسه تمایل دارند،افزون بر است؛چه
استمرار روند شناختی فراگیري زبان مادري شان زبان مدرسه را هم 
زبان مادري خود ببینند که با  متفاوت بودن زبان مادري و آموزشی، 
  این ارتباط گسیخته می شود و مشکالتی را سبب می گردد و 

وجود می آورد که معلمان منتخب چالش هایی در آموزش آنان به 
مدارس دوزبانه ضمن برشمردن مشکالت متعدد خود، و نیاز چنین 

دانش آموزانی، بهترین مشوق پژوهش گران در ارائه راه حل هاي  
  . کارآمد در این زمینه، با همت وزارت آموزش و پرورش می باشند

  .گیالن،زبان،گویش،مشکالت شناختی،دوزبانه :واژگان کلیدي
  
 

                                                
   ـ دبیر زبان انگلیسی،کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی1
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 ٧٤ 

  
  آموزش زبان در  تربیت مدرس و معلم

  
  1فرهاد گل پور الســکی

  
  چکیده

جامعه ي جهانی و بازارِ کار ، به طور فزاینده ، نیاز به آموزش و پـرورشِ          
که چـون پلـی ، شـکافِ میـانِ کـشورها ،          . دو زبانه را  احساس می کند      

ن آوري در حال حاضر ، با ظهـورِ فـ    . فرهنگها و اقتصادها را از بین ببرد        
شبکه ي جهانی و موافقتنامه هاي تجارتِ آزاد ، بسیاري از شرکت هـاي   
  بزرگِ چند ملیتـی و دفـاترِ آنهـا ،کـه در حـالِ انجـامِ کـسب و کـار در                  
بخش هاي مختلفِ جهـان هـستند ؛ تقاضـاي بکـارگیري کارمنـدانِ دو              

 و این ، به نوبـه ي خـود ، سـببِ افـزایشِ تقاضـا ، بـراي          . زبانه را دارند    
بنابراین  با توجه به اهمیتِ یادگیريِ زبان        . یادگیري زبانِ دوم می شود      

باید زبان آموزان در تربیت مدرس و تربیت معلم ، فراگیري زبـان             دوم ،   
تخصصی کردن آموزش زبان    . را موهبت تلقی کنند نه یک امر تحمیلی         

 ، در سطح تربیت معلم  خود حرکتی به سـمت افـزایش مهارتهـاي            دوم
قطعاً با دركِ درسـتی از چـالش هـاي    . ن آموزان در این حوزه  است     زبا

شناختیِ ناشی از یادگیريِ مهارتِ خوانـدن و کـسبِ آگـاهی از مطالـبِ               
جدید ، چه در زبانِ مادري و یا زبانِ دوم ، می توان شیوه هـاي بهتـري            

بایـد پژوهـشگران بـه ایـن امـر توجـه            . براي زبان آموزي طراحی نمود      
 مباحثِ مربوط بـه تـدریسِ زبـانِ دوم ، دسـتخوشِ تغییـراتِ          نمایند که 

  .پویا در سیرِ تکاملی اش شود 
  . تربیت مدرس و معلم–زبان 0آموزش: کلید واژه ها

                                                
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت- آموزش زبان انگلیسی ـ کارشناس ارشد 1



  
 

 ٧٥  

  
  بررسی زبان کرمانجی بر اساس شاخص هاي زبان شناسی

  
 2   ـ  فریده شاهمردان زاده1مجید حسن آبادي

  
  چکیده

 بنیادي ترین مسائل دوزبانگی یعنی در مقاله حاضر به بررسی یکی از
پرداخته ) زبان دوم(بازدارندگی و تداخل زبان مادري بر زبان رسمی 

از آنجا که در کشورمان گستره اي از زبان ها، لهجه ها و .شده است
گروهی از کودکان در هنگام شروع رسمی آموزش . گویش ها وجود دارد

رد نظام آموزش و پرورش و پرورش با زمینه اي از این زبان مادري وا
می شوند؛ لذا این زبان مادري می تواند تأثیرات به سزایی در بحث زبان 

بنابراین شناخت ویژگی ها و جزئیات زبان . آموزي فراگیر داشته باشد
مادري فراگیر، علماي تعلیم و تربیت و همکاران محترم را به سوي 

. ون خواهد ساختاتخاذ روشهاي تسهیل گرانه اي در این زمینه رهنم
زبان کرمانجی گونه اي از زبان کردي است که در نواحی مختلف 

پس از بررسی تاریخی . خراسان بزرگ در محاورت استفاده می شود
زبان کرمانجی شناخت این زبان بر اساس مؤلفه هاي چهار گانه زبان 
شناسی شامل آوا، معنی، صرف و نحو، رویکرد اصلی ما در این مقاله 

زم به ذکر است در این مقاله تنها به کنکاش مؤلفه هاي یاد شده ال.است
. در زبان کرمانجی اکتفا شده تا شناختی اجمالی از این زبان فراهم آید

بنابراین از آسیب شناسی و ارائه راهکار پرهیز نموده ایم؛ تا در شرایط 
مشابه همکاران محترم بر اساس اقتضاي زمان و مکان تصمیم گیري 

  . داشته باشندمناسبی
  .زبان کرمانجی، آواشناسی، معنی شناسی، صرف و نحو: واژگان کلیدي

                                                
   ـ کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی1
 ی جغرافیا ـ کارشناس2
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  تحصیلی فرزندان در ایرانبرابري آموزشی 

 
  1محمد امیري

  
  چکیده

 محرومیت تحصیلیِ تاثیر تعلقات قومیتی برهدف پژوهش، بررسی 
در این . می باشد» دهخانوا«و » فرد«فرزندان در ایران در دو سطح 

مفهوم محروم از تحصیل به فردي اطالق شده که در رده سنی هش پژو
 سال، در یکی از وضعیتهاي بی سواد و یا داراي مدرك 30 تا 17

  . تحصیلی کمتر از دوره متوسطه قرار دارد
روش تحقیق پژوهش از نوع تحلیل ثانویه داده ها و اطالعاتِ مربوط به 

در ایران » ی خانوار اجتماع– اقتصاديخصوصیاتآمارگیري از «طرح 
.  به اجرا درآمده است1380است که توسط مرکز آمار ایران درسال 

 ، بیشترین میزان محرومیت از تحصیلتحلیلهاي انجام شدهبراساس 
ایرانی مربوط به قوم بلوچ با مختلف در بین اقوام  ساله30تا17فرزندان 

می درصد  3/27 با هامازندرانیکمترین میزان متعلق به  درصد و 1/71
 معنی دار با سطح  اي بیانگر رابطهتحلیلهاي دومتغیره نیز. باشد

 »وضعیت تحصیل«فرزندان و » قومیت« درصد بین نوع 99اطمینان 
تعلقات قومی خانواده بر تعداد « فرضیه اي مبنی بر اینکه  وآنان است

مورد تأیید قرار » فرزندان محروم از تحصیل در خانواده تأثیر دارد
بطوریکه کمترین تعداد فرزندان محروم از تحصیل با میانگین  .گرفت

 ها و »مازندرانی«در هر خانواده متعلق به ) نفر1کمتر از( نفر44/0
در .  در ایران است»ترکمن« نفرمربوط به قوم 45/1بیشترین رقم با 

با و  تکنیک رگرسیون لوجستیک نیز با چند متغیره داده ها هايتحلیل
                                                

   شناسی ـ  سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی کارشناس ارشد جمعیت   ـ 1



  
 

 ٧٧  

از  مشخص شد ، جمعیتی خانوارها–هاي اجتماعیکنترل سایر متغیر
کسانیکه به زبانهاي محلی و قومی؛  قومیت مورد مطالعه، 8بین 

کمتري نسبت   گویش می کنند شانس»کُردي« و »ترکمنی«، »عربی«
درمقابل، شانس . به فارسی زبانها در بهره مندي از تحصیالت باالتردارند

 بیشتر از »مازندرانی«گویشتحصیل براي متکلمین به  بهره مندي از
به بیانی دیگر از میان قومیتهاي گوناگون ایرانی، است و فارسها بوده 

آموزشی وضعیت مناسبتري  مازنیها از لحاظ دسترسی به سطوح باالتر
  .حتی نسبت به فارسها دارند

بهره مند از تحصیل    ـ محروم از تحصیل ـ قومیت:واژگان کلیدي
 . ده دو زبانگیخانوا
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  رویکردها و استراتژي هاي آموزش دوزبانه نظریه ها ، 

  
  1محمد خلیلی شله بران
                                                                                    

   چکیده
  دوزبانگی یکی از مسایل مهم در حوزه جامعه شناسی زبان محسوب 

 شناسان و یا سیاست گذاران گردد که اغلب زبان شناسان و جامعهی م
دو زبانگی واقعیتی است که در اکثر کشورهاي . با آن سروکار دارند

جهان وجود دارد و عبارت از حالتی است که فرد به زبان دیگري غیر از 
گسترش روند جهانی شدن و . زبان مادري خود آموزش می بیند 

تلزم افزایش وابستگی متقابل جهانی و ارتباطات جمعی اغلب مس
دو زبانگی خواه در شکل . توانایی عملکرد در بیش از یک زبان است

نوین و خواه در شکل سنتی آن، مسائلی را براي نظام هاي آموزشی 
مطرح کرده است که پاسخگویی به آنها، به بررسی هاي دقیق و همه 

طرفداران آموزش دو زبانه معتقدند که سواد آموزي به . جانبه نیاز دارد
به نظر آنها این امر .  باشد لی باید قبل از یادگیري زبان دومزبان مح

باعث می شود تا کودکان در موضوعات اساسی به زبان خودشان باسواد 
. شوند و قبل از تدریس زبان انگلسی ،آنها را به زبان خودشان یاد بگیرند

روش طبیعی ، روش آموزشی ، به : روشهاي دو زبانگی شدن عبارتند از
بسیاري از زبان . ، یادگیري آکادمیک  دن در زندگی روزمره دست آور

شناسان با توجه به زمان آغاز دوزبانگی و نیز توانایی و میزان تسلط 
طبق تحقیق  .زبانی ، دو زبانگی را به انواع متفاوت دسته بندي کرده اند

کامینز ، پیشرفت در آموزش زبان دوم وابسته به پیشرفت آموزش زبان 
                                                

    دبیر کارشناسی ارشد علوم اجتماعی شهرستان اهر-  ـ مدرس دانشگاه پیام نور واحد اهر1
  



  
 

 ٧٩  

 آن دسته از مهارت هاي سواد که آدمی به زبان بومی فرا . بومی است
به عبارت دیگر . شود هاي دیگر هم منتقل می گیرد، به زبان می

طور ناخودآگاه به زبان دوم  هاي سواد و راهبردهاي تفکر به مهارت
معضلی که « هاي زبانی و فرهنگی به عنوان به تفاوت .یابد انتقال می

هایمان را باز کرده و آن چشم نیم و به جاينگاه نک» باید حل شود
به مدرسه و  ها را ببینیم که چطورمنابع عقالنی، فرهنگی و زبانی آن

عقالنی،  گاه سرمایهآن اگر چنین کنیم. اندي ما به همراه آوردهجامعه
   .یافت افزایش خواهد مان به طور فزاینده اي زبانی و فرهنگی جامعه
ترین حق هر قوم و اقلیتی است ن مادري ابتداییاز آنجا که آموزش زبا

لذا صدور مجوز رسمی براي آموزش آن در نظام آموزشی ، احساس 
  .دهد محرومیت و تبعیض در بین اقوام و اقلیتها را کاهش می
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  مقایسه صفات شخصیت در افراد دو زبانه و یک زبانه

  
  3باباپورخیرالدین  ـ دکتر جلیل 2 ـ دکتر میر تقی گروسی فرشی1محمد ویسی

  
  چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه اي صفات شخصیت در بین افراد دو زبانه 
 نفر از 400براي انجام این پژوهش تعداد  . ویک زبانه  بوده است

به صورت )  نفر یک زبانه 200 نفر دوزبانه و 200(دانشجویان  زن و مرد
دآوري اطالعات از  گیري تصادفی در دسترس انتخاب شدند و براي گر نمونه

 استفاده شده NEO_FFI پرسشنامه صفات شخصیت فرم کوتاه نئو 
ها از روشهاي تحلیل واریانس  چند متغیره و اجراي  براي تحلیل داده. است

دهد  نتایج کلی نشان می. استفاده شد tآزمون همبستگی پیرسون و آزمون 
اد دوزبانه به افر) به جز روان رنجور خوئی(که  میانگین صفات شخصیت 

باالتر از میانگین صفات شخصیت افراد ) > 01/0P(طور متوسط و با آلفاي 
 .یک زبانه بوده  است

  .صفات شخصیت ، دوزبانگی : ها کلید واژه
  

                                                
   ـ کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه تبریز1
   ـ استاد گروه روانشناسی، دانشگاه  تبریز 2
  دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز ـ 3
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  بررسی انتقادي برنامه ریزي آموزش زبان فارسی

 در مناطق دو زبانه ي ایران
  

  2 ـ آرام عفیفی1مسعود شهبازي
  

 چکیده
 زبانگی در ایران محـدودیت هـاي عدیـده اي را بـر برنامـه             پدیده ي دو  

  ریزان آموزش زبان فارسـی تحمیـل مـی کنـد، چـرا کـه تفـاوت هـاي                    
عمده اي به لحاظ نیاز سنجی نیاز واژگانی و کاربرد زبان فارسی بعنـوان    
زبان دوم بین افراد مناطق دو زبانه و افراد تک زبانـه ي فارسـی وجـود                  

ایه هاي نظـري پدیـده ي دو زبـانگی برنامـه ریـزي      در این مقاله پ   . دارد
زبانی ، اهداف آموزش زبان فارسی ، کاربرد زبان فارسی و نحوه ي بکـار               

  نتـایج حاصـله  نـشان       . گیري آن در مناطق دو زبانه بررسی شده اسـت         
می دهد که اهداف یکسانی براي آموزش زبان فارسـی در منـاطق تـک                

 در نظر گرفته شـده کـه بـا واقعیـت     زبانه ي فارسی و مناطق چند زبانه   
لذا به نظر می رسد     . هاي زبانی حاکم بر مناطق چند زبانه انطباق ندارد        

ي کاربرد برنامه ریزي زبانی متناسب با میزان نیاز به زبان فارسی و نحوه  
  .آن در مناطق چند زبانه نتایج بهتري را حاصل نماید

، نیاز سنجی زبانی، چند برنامه ریزي زبانی، دو زبانگی: ها کلیدواژه
 .زبانه اهداف

 
 

                                                
   ـ دانشجوي کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی                          1
   ـ دانشجوي کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی2
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  دو زبانگی و پیامدهاي شناختی، عاطفی و اجتماعی

  
  2 ـ مجید حسن زاده1مهین نادري دانشجوي

  
  چکیده

. زبان وسیله اي براي برقراري و حفظ ارتباط میان انسان هاست
تغییرات تدریجی زبان انسان ها، در بعد زمان و مکان، موجب پدید 

گویش هاي یک زبان از نظر . ات زبانی و گویشی شده استآمدن تنوع
مطالعه ي زبان، در . دستوري، واژگانی و تلفظی، با یکدیگر تفاوت دارند

و .  مفهوم خاص آن، همواره در علم روان شناسی مطرح بوده است
دوزبانگی  با پیامد هاي  شناختی ، عاطفی و اجتماعی متعدد همراه 

 متفاوتی در زمینه دو زبانگی و پیامد هاي آن  است و  محققان به نتایج
عوامل متعددي نظیر دست یافته اند،  این تفاوت در نتایج به 

رویکردهاي روش شناختی ضعیف، مشکالت مرتبط با سنجش و اندازه 
گیري و در نظر گرفتن درجات دو زبانگی  و عدم توجه به پایگاه هاي 

البته نکته اي که الزم به . ت اجتماعی آزمودنی ها  بوده اس–اقتصادي 
یادآوري است این که  دو زبانگی با پیامد هاي مثبت و منفی همراه 

و باید با برنامه ریزي هاي صحیح و به هنگام سعی شود  از پیامد . است
  .هاي منفی آن کاست و پیامدهاي مثبت آن را تقویت کرد

و یدو زبانگی، پیامدهاي شناختی،پیامدهاي عاطف: کلید واژها
 .پیامدهاي اجتماعی 

 

                                                
    مدیریت آموزش و پرورش کاردان آموزش ابتدایی- ـ  کارشناسی ارشد برنامه ریزي آموزشی 1

  انشهرستان  فارس       
   ـ کارشناس آموزش ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فارسان2
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   عاطفی و اجتماعی آموزش دو زبانه بررسی پیامدهاي شناختی ،

  
  3ـ  ابراهیم قاسمی 2آذر تاجور  ـ 1میرمحمد سیدکالن

  
  چکیده

 و یافتن محسوب شده پدیده دوزبانگی امري عادي امروزدر جهان  
کشوري که در بین گویشگران آن حد اقل دو زبان وجود نداشته باشد 

 ی عبارت از حالترا یدوزبانگ همه ما . امري محال به نظر میرسدتقریباً
   خود آموزش ي از زبان مادرری غيگری که ، فرد به زبان دمی دانیم

پیامد هایی اعم از شناختی عاطفی و  و این نوع آموزش، ندی بیم
اجتماعی می تواند براي افراد دو زبانه داشته باشد که محقق نیز به 

تئوریهاي موجود در این حوزه با . ن پیامدها پرداخته استبررسی ای
بررسی و مشخص شد که تئوریهاي موجود در این حوزه پیامدها را 
مثبت قلمداد کردند و اکثر آنها رابطه این پیامدها را با آموزش دوزبانه 

 آموزش به ژوهش ها در این حوزه نشان دادند که و اکثر پ. تایید کردند
   ی و پیشرفت شناختگردد یب درك بهتر مطالب م سبيزبان مادر

 ي استفاده از زبان مادر،ی از نظر عاطف. دنکن یدانش آموزان را تأمین م
 زبان يدر آموزش دانش آموزان سبب تداوم در استفاده از نمادها

 از عدم ی ناشی عاطفی و بدین ترتیب او را از گسستگشود ی میشناخت
ت ت و کیفی، سبب باال رفتن کمی شته باز داياستفاده از زبان مادر

 دانش آموزان را از و شود ی می و درون کالسيا ارتباطات درون مدرسه
زبان  ی از نظر اجتماع و.کند ی، برخوردار م  ارتباطی تفکر یعنیابزار اصل

                                                
  ـ کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مربی پرورشی شهرستان گرمی1
  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،مربی پرورشی بخش آنگوت  ـ 2
  زبان و ادبیات فارسیکارشناس ارشد  ـ کارشناس امور اداري دانشگاه پیام نور ، 3
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مدرسه و  یسبب جذب راحت تر کودك در محیط اجتماعمادري 
 او را در ارتباط با ،ی رهنگ فی و به عنوان یک عنصر اصلشود ی مجامعه

 پیامدهاي شناختی  بنابراین با وجود. دهد ی خود قرار میگذشته فرهنگ
 دوزبانگی نقش بسزایی در فرصتهاي تحصیلی و بسیاردر این حوزه
دوزبانگی می تواند شخصیت و . ا  می باشددار را نیز شغلی افراد دوزبانه

، انگیزه  در حالت کلی نیز.روابط اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار دهد
 ایجاد ارتباط و یکپارچه شدن با  در ، مادريکودك در استفاده از زبان

هایش تعریف می شود و از نظر روانشناسان پاسخ به این رفتار  همبازي
 کودك است ؛ اگر این میدان ی رابطۀ مستقیم با میدان ارتباطيبرقرار

 انگیزه ین ، در این صورت ا باشد براي کودكيا ستیزه) یزمینه ارتباط(
 و به دنبال ییا رفتار با مشکل مواجه شده و سبب بروز مشکالت ارتباط

 و یو رشد اجتماع) رشد شناختی(یآن ایجاد مانع در پیشرفت تحصیل
        .  دانش آموزان خواهد شدیعاطف

  . عاطفی ، اجتماعی شناختی ،پیامد   ، آموزش دوزبانه :  ژه ها  کلید وا



  
 

 ٨٥  

  
  

 وزبانگی و زبان مادريد
  

  1ناصر نوري
  

  چکیده
مقاله حاضر به دوزبانگی و موضوع آموزش زبان مادري و نقش آن در 

این مقاله همچنین . پردازد هاي دوزبانه می سیستم آموزشی در محیط
هاي انجام شده در ایران و جهان در   مطالعات و بررسی  تعدادي از

اهمیت زبان مادري را به صورت ارتباط با تاثیرات آموزش دوزبانه و 
ریزي زبانی و آموزشی ایران به  و برنامه سیاست . دهد خالصه ارائه می

بخش عمده مطلب به . گیرد  صورت خالصه مورد نقد و ارزیابی قرار می
بررسی سیستم آموزش دوزبانه و مدلهاي آن و همچنین مفاهیمی مهم 

توان  ز مقاله چنین می ا. پذیري زبان اختصاص دارد چون نظریه انتقال
نتیجه گرفت که توجه به مجموعه عناصر و اجزاي شکل دهنده فرهنگ 

هاي اساسی آموزشی و فرهنگی  و زبان کودك او را در یادگیري مهارت
تواند  کند و کودك می در محیطهاي چندزبانه و چند فرهنگی کمک می

  .شدنقشی پررنگ و حضوري موفق و مؤثر در چنین شرایطی داشته با
 
  
  

                                                
  کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی ـ 1
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 ٨٦ 

  
  ي قدرت خوانایی دانش آموزان یک زبانه و دو زبانهمقایسه

  با توجه به سطوح سواد والدین
  

  3اسکندر فتحی آذردکتر -2 ـ  دکتر یوسف ادیب1نظیره محمودي
  

  چکیده
و ) فارس(این مطالعه به بررسی قدرت خوانایی دانش آموزان یک زبانه

: ت والدین می پردازد روشبا توجه به تحصیال) کرد و ترك(دو زبانه ي 
به این منظورآزمون کلوز براي قدرت خوانایی و آزمون پیشرفت 

 دانش آموز دختر در سه شهر تهران ، مهاباد و 430تحصیلی بر روي 
نتایج تحلیل . مراغه اجرا شد،  نمونه گیري به روش خوشه اي انجام شد

 محاسبه داده ها که با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
نشان داد که بین قدرت خوانایی دانش آموزان یک زبانه و دو . گردید

زبانه تفاوت وجود دارد و یک زبانه ها قدرت خوانایی باالتري داشتند و 
همچنین تحصیالت والدین و رابطه ي آن با قدرت خوانایی از طریق 
واریانس دو طرفه بررسی شد که تحلیل داده ها نشان داد تحصیالت 

در در کل بر قدرت خوانایی مؤثر می باشد و تاثیر تعامل زبان و سواد ما
پدر در قدرت خوانایی بررسی شد که نتایج نشان داد تحصیالت پدر در 
زبان هاي گوناگون معنی دار بود و قدرت خوانایی فارس زبان ها بیشتر 

  . است
ر از در کل نتایج نشان دادند که قدرت خوانایی متن کتاب فارسی  باالت

قدرت خوانایی دانش آموزان دو زبانه  می باشد و سواد مادر بر قدرت 
                                                

   ـ کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی1
  ـ استاد یار دانشگاه تبریز2
 استاد دانشگاه تبریز. ٣



  
 

 ٨٧  

خوانایی دانش آموزان مؤثر می باشد و هر چه سواد مادر باالتر باشد 
قدرت خوانایی نیز باالتر می باشد اما در کل تحصیالت پدر بر قدرت 

و  خوانایی مؤثر نیست اما تعامل زبان و تحصیالت معنی دار بدست آمد
  . قدرت خوانایی فارس زبان ها از گروه هاي دیگر بیشتر بود

   .قدرت خوانایی، یک زبانه، دو زبانگی، سطوح سواد: کلید واژه ها
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 ٨٨ 

  
  آموزان کرد زبان ایالمی و تحلیل خطاهاي گفتاري آنان زبان

  در یادگیري و کاربرد زبان فارسی
  

 1نعمت قاسمی
  

  چکیده
لیل خطاهاي گفتاري زبان آموزان کرد زبان ایالمی تح«موضوع تحقیق 

هدف از . است» شهرستان ایالم در یادگیري و کاربرد زبان فارسی
هاي چهارم و  تحقیق رسیدن به عوامل خطاهاي گفتاري کردزبانان پایه

پنجم دبستان در یادگیري و کاربرد زبان فارسی و همچنین آسان 
روش انجام . فارسی بوده استکردن فرآیند یادگیري و کاربرد زبان

ها از طریق ضبط گفتار بر روي نوار  داده. تحقیق حاضر توصیفی است
جامعۀ . اند کاست انجام مصاحبه و مشاهدة مستقیم جمع آوري شده

هاي چهارم و  آموزان کرد زبان پایه  تن از دانش56آماري این پژوهش را 
  .دهند پنجم دبستان صدرفاطمیه شهرستان ایالم تشکیل می

اند با تجزیه و  انواع و تعداد خطاهایی که زبان آموزان مرتکب شده
  :ها مشخص گردیده است که این خطاها عبارتند از تحلیل داده

خطاهاي ناشی از انتقال دورن ) 2خطاهاي ناشی از انتقال بین زبانی ) 1
خطاهاي ناشی از ) 4خطاهاي ناشی از مواد آموزشی و ) 3زبانی 

 مورد 233خطاهاي ناشی از انتقال بین زبانی با . رتباطیراهبردهاي ا
اند، در حالی که  بیشترین بسامد وقوع را داشته) کل خطاها % 27/73(

)  کل خطاها88/1( مورد خطا 6خطاهاي ناشی از انتقال درون زبانی با 
 مورد مربوط به 183 مورد خطا، 318از . اند کمترین بسامد را نشان داده

                                                
  ـ کارشناس زبان وادبیات فارسی وکارشناس ارشد علوم تربیتی 1

 



  
 

 ٨٩  

هاي این تحقیق  یافته. مورد مربوط به پایه پنجم است135 پایه چهارم و
تسلط ) فارسی(دهد که هر چه زبان آموز بر زبان مقصد  نشان می

براي . شود بیشتري پیدا کند از تعداد خطاهاي وي کاسته می
هاي چهارم و پنجم دبستان خطاهاي ناشی  آموزان کرد زبان پایه دانش

وزشی، راهبردهاي ارتباطی و انتقال درون از انتقال بین زبانی از مواد آم
در جریان . تر است زبانی در یادگیري و کاربرد زبان فارسی مؤثرتر و مهم

یادگیري زبان فارسی به عنوان زبان دوم مطالعۀ انواع خطاهاي زبانی 
هاي  هاي تدریس، تهیه و تدوین مطالب درسی و دوره انتخاب روش

  ت مفصل دیگر در این زمینه آموزشی مناسب و نیز انجام تحقیقا
  .الزم است
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 ٩٠ 

  
  نظریه ها، رویکردها و استراتژي هاي آموزش دوزبانه

  
 2 لیلی تیموري  ـ1 نوشین درخشان

  
  هچکید

مقاله حاضر به منظور بررسی نظري پدیـده دو زبـانگی تـدوین گردیـده        
نمـودن  در این مقاله، پس از ارائه تعاریفی از دوزبانگی و مـشخص    . است

اهمیت و جایگاه آن، سه مدل آموزشی رایج در ایـن زمینـه بـا عنـاوین                 
مدل هاي غرقه سازي، انتقـالی و غوطـه ورسـازي؛ مـورد بررسـی قـرار                 
گرفت که در کنار مقایسه ضمنی این سـه، مـدل موفـق تـر کـه همـان                
غوطه ورسازي می باشد با روش آموزش دو سویه که رایج ترین و موفق              

رایی آن مـی باشـد و معایـب کمتـر و مزایـاي کـاربردي          ترین برنامه اج  
بیشتري نسبت به سایر برنامه ها دارد بطور مبسوط بیان گردیده اسـت              
و در آخر نتیجه گیري نهایی از برنامه ها و مدل هاي آموزشی با تأکیـد                
بر کاربرد غوطه ورسازي و روش دو سویه جهت حل برخی از مـشکالت              

                                                                                              ت   موجود ارائه گردیده اس
ورسازي  غوطهانتقالی، مدلسازي، مدلغرقهدوزبانگی، مدل:هاکلیدواژه

  .                                             ه آموزش دوسوی
  
  

                                                
   ـ عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نورمرکز میانه 1
  کز میانهعضو مدعو دانشگاه پیام نورمر  ـ 2



  
 

 ٩١  

  
  سن مناسب براي یادگیري زبان دوم

   اثرات مثبت و منفی دوزبانگیو
  

  2 ـ  فرحناز قهرمانزاده1وحیده سعیدنیا
  

  چکیده
امروزه دوزبانگی و چندزبانگی یک پدیده جهانی است وتقریبا یه ندرت 

توان کشوري را سراغ داشت که دست کم بخش کوچکی از جمعیت می
دربسیاري از کشورها عالوه برزبان . آن به دویا چندزبان تکلم نکنند

ادري یازبان رسمی آموزش وپرورش زبان یازبانهاي دیگري وجود دارد م
  که این موضوع بریادگیري وآموزش افراد آن جامعه تاثیر بسزایی 

این مساله از دیرباز یکی از موضوعاتی است که همواره نسبت . گذاردمی
هاي زیادي وجود داشته است و از جمله مباحثی است که به آن نگرانی

از آنجایی که . آموزش ویادگیري افراد جامعه خود تاثیر داردبر فرایند
زمان مناسب براي یادگیري زبان دوم از اهمیت زیادي برخوردار است، 
این پژوهش به منظور بررسی سن مناسب براي یادگیري زبان دوم 

عالوه براین، اثرات مثبت و منفی دوزبانگی در کودکان با . انجام شد
نتایج مطالعات . اي مورد بررسی قرار گرفتخانهاستفاده از روش کتاب

  اي مثبت ومفید است نفسه پدیدهدهد که دوزبانگی فینشان می
خورد، همچنین معلوم اي که اثرات منفی آن خیلی به چشم نمیگونهبه

ترین سن برا ي یادگیري زبان دوم قبل از ورود به شد که مناسب
  .باشدمی)  سالگی7- 3مابین (دبستان

 . دوزبانگی، سن یادگیري زبان دوم، اثرات دوزبانگی :هالیدواژهک

                                                
 دبیر آموزش و پرورش ـ 1
  دبیر آموزش و پرورش ـ 2
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 ٩٢ 

  
  رابطه زبان و فرهنگ

  
  2 ـ  اکبر قلی زاده1رجب ربوي

  
  چکیده

ي  تعریفی از زبان و فرهنگ، به نوع ارتباط  در این مقاله پس از ارایه
آنها و تعدد دیدگاه ها و نظرات در پرداختن به این موضوع اشاره شده 

ان زیادي ابعاد ارتباطی زبان و فرهنگ را مورد بررسی قرار متفکر. است
 در این مقاله مورد کالیر کرامسچداده اند که از بین آنها مطالعه ي 

از نظر ایشان افراد یک جامعه وقتی سخنی  به . توجه قرار گرفته است
زبان می آورند، به تجربیات مشترك که پیکره اي از دانش جهانی است، 

اما، اعضاي یک جامعه یا یک گروه اجتماعی فقط . نداشاره می کن
تجربه را بازگو نمی کنند؛ آنها به واسطه زبان، تجربه هم خلق می 

آنها از طریق نوع ابزاري که براي برقراري ارتباط بین خودشان . کنند
در همه ي جنبه . انتخاب می کنند، به تجربیات معنا هم می بخشند

  ان واقعیت هاي فرهنگی را در درون خود غیرکالمی، زب و هاي کالمی
 با ارایه ي یک مثال نشان می دهد که  کالیر کرامسچ .می گنجاند

تغییراتی که زبان و فرهنگ بر طبیعت اعمال می کند، با شکل ها ي 
آداب معاشرت، . مختلف اجتماعی شدن و فرهنگ پذیري تطابق دارد

ی، رفتارهاي افراد را در عبارت هاي مودبانه، بایدها و نبایدهاي اجتماع
فرهنگ هم مردم را از فراموشی . طی دوران تربیت بچه شکل می دهد

گمنامی و بی نظمی رها می سازد در عین حال با تحمیل ساختار و 
                                                

  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش-  ـ پژوهشگرمرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردي تبریز1
  ـ کارشناس ارشد زبانشناسی ـ دبیر آموزش و پرورش2
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ي فرهنگ بر  چنین اثر دوگانه. اصول، انتخاب آنها را محدود می سازد
 تاریخی و افراد، اصالح کننده و محدود کننده، در حوزه ي اجتماعی،

ترکیب دو الیه اي فرهنگ یعنی الیه ي . تصورات افراد تاثیر می گذارد
، اغلب بافت )در زمانی(و الیه ي تاریخی ) همزمانی(اجتماعی 

عالوه بر آن فرهنگ . فرهنگی مطالعه ي زبان نامیده می شود- اجتماعی
جوامع گفتمانی نه تنها بر اساس  .الیه ي سومی هم به نام تصوردارد

قعیت ها و محصوالت بلکه با رویاها و تصورات تحقق یافته و نیافته وا
براي احراز هویت اعضاي یک جامعه، خودي و .هم مشخص می شوند

ي  غیر خودي بودن و اینکه ارزش ها و باورهاي چه کسانی شایسته
گزینش از سوي یک گروه است، کدام رویداد تاریخی ارزش نگاهداري 

نهایتا، در  .ش تصور کردن دارد، مهم می باشددارد و چه آینده اي ارز
نگ یعنی نسبیت ارتباط با ایده ي رویایی جدایی ناپذیري زبان و فره

  .  ورف مورد بررسی قرار گرفته است ـ زبانی نظریه ساپیر
 فرهنگ، زبان، اجتماعی شدن، فرهنگ پذیري، جوامع :ها کلید واژه

  .گفتمانی
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 ٩٤ 

  
   دو زبانهپیامدهاي اجتماعی آموزش

  
  1رحیم زایرکعبه

  
 چکیده 

بیش از نیمی از جمعیت ایران را اقوامی تشکیل می دهند که زبان 
اما با این وضع، آموزش و پرورش به . مادري آنها زبان فارسی نیست

  روش متمرکز و صرفا به زبان فارسی به تدوین کتابهاي درسی 
 قومی یا همان بنابراین الزم هست آموزش رسمی زبانهاي. می پردازد

در کشور اجرا گردد؛ اجراي ) فارسی(دوزبانه ها درکنار زبان رسمی
چنین امري، پیامدهاي مختلفی از جمله پیامدهاي اجتماعی را سبب 

این مقاله سعی بر این دارد که به این سوال اساسی پاسخ . خواهد شد
آموزش دوزبانه ها چه پیامدهاي اجتماعی در پی خواهد ":دهد که

   "؟داشت
در جواب به سوال فوق، چهار پیامد اجتماعی شناسایی شد که عبارتند 

ایجاد هویت و وحدت ملی؛ رعایت حقوق بشري و شهروندي؛ حفظ : از
به این . میراثهاي فرهنگی کشور؛ مقابله با پروژه جهانی شدن فرهنگ

معنی که با بهره مندي قومیتها از حق آموزش رسمی به زبان قومی 
دت ملی اختیاري نه اجباري در بین قومیتها ایجاد می خود اوال وح

شود؛ ثانیا قومیتها از حقوق بشري و شهروندي خود بهره مند می 
شوند؛ ثالثا فرهنگ و زبان اقوام به عنوان ذخایر و سرمایه هاي ملی 
حفاظت می گردد؛ رابعا فرهنگ و زبان اقوام سپري در برابر پروژه 

بنابراین . مع قدرتمند می شودجهانی شدن فرهنگ و زبان جوا

                                                
   ـ کارشناس ارشد جامعه شناسی1



  
 

 ٩٥  

پیامدهاي اجتماعی آموزش دوزبانه ها نه تنها منفی و مخرب نبوده بلکه 
  . مثبت و سازنده می باشند

پیامد اجتماعی، آموزش، دوزبانه، هویت و وحدت ملی، : کلمات کلیدي
  .حقوق بشري و شهروندي، میراثهاي فرهنگی، جهانی شدن فرهنگ
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 ٩٦ 

  درآمدى بر لزوم تدوین برنامه درسى آموزش زبان فارسى
  در مناطق غیر فارسى زبان

  
  2  ـ  دکتر موسى پیرى1دکترتقى زوار

  
  چکیده

این مقاله که با هدف بررسی لزوم تدوین برنامه درسی آموزش زبان 
فارسی در مناطق غیر فارسی زبان ایران صورت پذیرفته و براي این کار 

ت موضوع از روش نظري تحلیلی استنادي استفاده شده با توجه به ماهی
ي  که تقریبا در همه اي است دوزبانه یاچندزبانه بودن پدیده. است

آموزش  دوزبانه استفاده از دوزبان در یادگیري و . کشور ها وجود دارد 
بنابراین  افزایش اثر . تدریس براي اهداف تربیتی و اجتماعی است 

  ان فارسی و باال بردن کیفیت و کارآیی آن بخشی  برنامه درسی زب
براي . یکی از ضرورت هاي مسلم آموزش زبان آموزي در مدارس است 

پیشبرد اهداف آموزشی و رسیدن به وضعیت مناسب آموزشی و 
فرهنگی در مناطق و نواحی غیر فارسی زبان ، تعیین مؤلفه هاي برنامه 

 نواحی ضروري به نظر درسی کتاب فارسی دوره ابتدایی براي مناطق و
یافته هاي مطالعه گویاي این مطلب است که لحاظ نکردن . می رسد

تفاوت هاي زبانی در مناطق و نواحی مختلف در برنامه درسی فارسی 
دوره ابتدایی و اجراي برنامه آموزشی متحد الشکل در همه مناطق و 
نواحی به فراهم سازي فرصت هاي آموزشی مناسب و عدالت آموزشی 

لذا ، تدوین برنامه درسی آموزش زبان فارسی در . منجر نمی شود 
مناطق غیر فارسی زبان با توجه به ویژگی هاي محلی و منطقه اي یکی 

                                                
  بیت معلم آذربایجان  ـ استادیار گروه علوم تربیتى دانشگاه تر1
  ـ استادیار گروه علوم تربیتى دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 2



  
 

 ٩٧  

از راهکارهاي اساسی براي توسعه زبان فارسی در نظام آموزش و 
  . پرورش رسمی کشور است

 برنامه دو زبانگی ، زبان فارسی ، مناطق دو زبانه ، : ها کلید واژه
   .درسی فارسی دوره ابتدایی
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 ٩٨ 

  
ي پایه  آموزان دو زبانه مقایسه عملکرد سواد خواندن دانش

آموزان فاقد آموزش  کننده با دانش چهارم ابتدایی شرکت
المللی پیشرفت  هاي مطالعه بین دبستانی؛ بر اساس داده پیش

 (PIRLS-2006) سواد خواندن پرلز 
  

  2کتر عبدالعظیم کریمی ـ د1مسعود کبیري
  

  چکیده
آموزان پایه  هدف از این پژوهش مقایسه عملکرد سواد خواندن دانش

دبستانی با  کننده در دوره پیش ي شرکت چهارم ابتدایی دو زبانه
هاي مطالعه  بدین منظور از داده. آموزان فاقد این دوره است دانش

تعداد . ده شداستفا) PIRLS(المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز  بین
آموزي   دانش558دبستانی را گذرانده و  آموزي که دوره پیش  دانش219

آموزي   دانش163که این دوره را نگذرانده بودند در گروه محلی زبانان و 
آموزي که این دوره را   دانش258دبستانی را گذرانده و  که دوره پیش

 همتاسازي نمرات نگذرانده بودند، در گروه دو زبانه با استفاده از روش
آموزان  گیري دانش هاي آنان با وزن نمونه جبرانی انتخاب شدند و داده

 داده شد و سپس خطاي استانداد با استفاده از روش تکراري  وزن
آموزان  از دانش عملکرد این دو گروه . نایف محاسبه شد جایگزاري جک

نین طور جداگانه در کل آزمون، متون اطالعاتی و ادبی و همچ به
فرایندهاي خواندن شامل بازیابی مستقیم اطالعات، و تفسیر و استنباط 

                                                
  مدیر مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ـ 1
 مدیر داده پردازي مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ـ 2



  
 

 ٩٩  

آموزان  نتایج نشان داد که عملکرد دانش. متن مورد مقایسه قرار گرفت
کننده در دوره پیش دبستانی در خواندن و درك متون ارائه شده  شرکت

ذرانده ها را نگ آموزانی است که این دوره ها باالتر از دانش در همه حیطه
دبستانی را به عنوان یکی از  هاي پژوهش نقش آموزش پیش یافته. بودند

آموزان تک زبانه و دو زبانه و  هاي دانش راهکارهاي موثر در رفع نابرابري
هاي  آموز شرکت کننده در دوره آمادگی آشنایی بیشتر دانش

  .دبستانی با زبان آموزشی کشور را برجسته کرد پیش
آموزان یک زبانه، مطالعه  آموزان دو زبانه، دانش نش دا:واژگان کلیدي

  .پرلز، سواد خواندن
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 ١٠٠ 

 تمایزات تعلیم و تربیت دو زبانی و آموزش زبان دوم
  

 1محبوبه صمدي
  

  چکیده
این تحقیق سعی دارد تفاوت ها و تمایزات تعلیم و تربیت دو زبانی و 

 برنامه هاي تعلیم و در. آموزش زبان دوم را مورد بررسی قرار دهد
تربیت دو زبانی زبان به عنوان وسیله ي تدریس محتواي درسی 
استفاده می شود در حالی که در برنامه آموزشی زبان دوم یا زبان 

به عنوان مثال در .  زبان به عنوان یک موضوع تدریس می شود خارجی
مدارس ایران زبان فارسی به عنوان زبان تدریس محتواي درسی است، 

با . در حالی که زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی تدریس می شود
توجه به برنامه هاي تعلیم و تربیت دو زبانی وآموزش زبان دوم تمایز 

براي اینکه برنامه ي آموزش زبان دوم . بین اینها مشکل به نظر می رسد
یا زبان خارجی در دهه هاي اخیر زبان و محتوا را در هم آمیخته و 

تشابه بین آموزش زبان دوم یا زبان خارجی با برنامه هاي تعلیم و باعث 
آنچه که تمایز بین این دو را مشخص می . تربیت دو زبانه شده است

سازد در واقع اهداف اصلی و مهم آموزش دو زبانگی است که از دو زبان 
در حالی که هدف نهایی از . براي آموزش عمومی استفاده می کند

با .   یا زبان خارجی تدریس یک زبان اضافی استآموزش زبان دوم
کمی توجه می توان گفت که تعلیم و تربیت دو زبانی نه تنها فرا گیري 
زبان دوم را احاطه دارد بلکه تالش دارد محتواي درسی را به شکل قابل 

براي میلیون ها دانش آموز که زبان مادري شان از زبان مدرسه یا  فهم
  . ا فراهم سازدجامعه  متفات  است ر

  .درسیمحتواي  تعلیم وتربیت دو زبانی، آموزش زبان دوم،:کلیدواژگان
  

                                                
  تبریز پرورشدبیر آموزش و  ـ 1



  
 

 ١٠١  

  سیاست گذاري آموزشی زمینه ها و اولویت هاي بررسی 
  در حوزه دو زبانگی

  
  1سهراب یزدانی 

  
  چکیده 

امروزه کشورهاي مختلف جهان از ساختارها و سیستم هاي آموزشی 
طبیعتاً ساختارهاي فوق در هرکشوري متفاوتی برخوردار می باشند که 

مورد نظر آن کشور متفاوت می  بنا بر سیاست ها، برنامه ها و اهداف
موقعیت، جمعیت، چندزبانگی، (هاي کلی یک کشور  ویژگی. باشد

گذاري  در تحلیل سیاست) فرهنگ و الگوي قشربندي اجتماعی در آن
تر و  را سختگذاري آموزشی  آموزشی تاثیر داشته و  فرآیند سیاست

سیاست گذاري و برنامه ریزي در مسائل آموزشی .  سازند تر می پیچیده
و پر ورشی در سطوح و حوزه هاي مختلف اعم از ابتدایی، متوسطه 
وآموزش عالی فرایندي است که طی آن مسائل نظام آموزشی تحلیل 
می شوند، سیاستهاي مربوط به آن شکل می گیرند، اجرا و ارزیابی می 

یکی از .  و در نهایت تعدیل شده یا مجدداً طراحی می شوندشوند
مسایل اساسی آموزش و پر ورش کشورهاي مختلف جهان و بویژه 
کشور ما پدیده دوزبانگی است که هر چه دانش و آگاهی سیاستگذاران 
نظام آموزشی از چالش هاي مربوط به آن و  پیامدهاي مثبت و منفی 

زشی آن افزایش یابد سیاستهاي اتخاذ شناختی، عاطفی، اجتماعی وآمو
                                                

   و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزدانشجوي دکتري مدیریت  ـ 1
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 ١٠٢ 

شده در نظام آموزشی نیز در راستاي رفع چالش ها ي مربوط، تقویت 
پیامدهاي مثبت و حذف یا کاهش پیامد هاي منفی دوزبانگی خواهد 
بود، چرا که اتخاذ یک تصمیم سیاستی اگر برپایه اطالعات کامل و 

 محصول شناخت جامع تمامی ابعاد و جنبه هاي یک موضوع و
هاي دقیق و طی نمودن تمام مراحل فرآیند سیاستگذاري  ارزیابی

آموزشی باشد در مجموع یک سیاست آموزشی مطلوب و بهینه درآن 
  .موضوع طراحی و انتخاب خواهد شد

در این مقاله با الهام گرفتن از یافته هاي تحقیقات مختلف در حوزه 
دیده دوزبانگی و دوزبانگی ضمن بررسی مختصر پیشینه مطالعاتی پ

چالش هاي مربوط به آن در نظام آموزشی و پیامدهاي مثبت و منفی 
آن در ابعاد مختلف با مروري بر عمده روشهاي آموزشی در مناطق 
دوزبانه به ارایه زمینه ها و اولویت هاي سیاستگذاري آموزش مطلوب در 

  .این حوزه پرداخته شده است
 آموزش دو زبانه شی، سیاست گذاري آموز :هاي کلیديواژه

 .پیامدهاي دو زبانگی 
 
 
 
 
 

  
  
  



  
 

 ١٠٣  

  هاي شناختی، عاطفی و اجتماعی آموزش دو زبانهپیامد
  

 2 شیرین سلیمی- 1اکبر روحی

  
  چکیده

اي جهت ایجاد ارتباط وتفهیم وتفاهم است بلکه یک زبان نه تنها وسیله
  به عبارت دیگر افراد .آیدحساب میواسطه و ناقل فرهنگی نیز به

هاي متفاوت با هم زندگی ها و فرهنگهاي مختلف جامعه با زبانگروه
زیرا . تر استریزي آموزش و پرورش مشکلدر نتیجه برنامه. کنندمی

هاي آموزشی باید در جهت حفظ فرهنگ و زبان عالوه بر اینکه برنامه
هاي شناختی بومی حرکت کند، حداکثر تالش در جهت بهبود پیامد

  .تماعی دو زبانگی نیز الزم استعاطفی، و اج
پردازد، سپس دیدگاه سایر این مقاله ابتدا به دو زبانگی وهوش می

کشورها ،سیستم آموزش دو زبانه و نتایج تحقیقات کشورهاي دیگر 
  هاي شناختی، اجتماعی و عاطفی دو در ادامه پیامد. بررسی می شود

 در پایان نتایج مثبت گیرد وطور جداگانه مورد بحث قرار مینگی بهزبا
آموزش دو زبانه و پیشنهاداتی نیز جهت پیشبرد اهداف این آموزش ارائه 

  .می گردد
هاي شناختی، عاطفی ، اجتماعی وآموزش دو پیامد: واژه هاي کلیدي

  .زبانه
  

                                                
 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ـ 1
  کارشناسی زبان انگلیسی ـ 2
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 ١٠٤ 

هاي شناختی، دو زبانگی و نقش زبان مادري با تکیه بر پیامد
 عاطفی و اجتماعی آموزش دو زبانه

  
  1ظر محمدي نیکاله ن

  
  چکیده

زبان بستري اسـت    . زبان پدیده اي و یا کشفی منحصر به فرد بشر است          
ه درك            که تصورو معنی تازه اي از جهـان بـراي انـسان آفریـد، و او را ـب

  .نائل کرد... معانی ارزشمند مفاهیم زندگی، عشق، زیبایی، آزادي و 
د دیگـران نفـوذ   انسان به وسیله ي زبان بود که توانست به اعمـاق وجـو       

. کند و به دیگران بپیوندد و نخستین اجتماعـات بـشري را شـکل دهـد              
زبان انسان را قادر ساخت که تمایز و تفاوت را احساس کنـد و توانـست      

  پـس  . در سایه ي آن بنیان هاي پیـشرفت و ترقـی را پایـه ریـزي کنـد               
 می توان ادعا کرد زبان مهم ترین و بارزترین خصوصیت ذاتـی انـسان و           

لذا در مورد اهمیت زبان می توان اظهـار        . وجه تمایز او با حیوانات است     
داشت که زبان، زندگی است و زندگی در  زبان معنا می یابد چنـان کـه     
هایدگر هم معتقد است که زبان خانه بـودن اسـت و همـه چیـز در آن                   

زبان مقاوم و نقـش هـاي ارزشـمندي را در         . هستی و معنا پیدا می کند     
یکی از مهم ترین نقش هاي زبان،       . ري ایفا نموده و می نماید     زندگی بش 

به صورتی که به وسیله زبان است که انـسان بـا   . نقش ارتباطی آن است   
دیگران و دنیاي پیرامونش ارتباط برقرار مـی کنـد و دنیـاي خـود را بـا            
دنیاي دیگران پیونـد مـی دهـد و بـا کمـک جـستن از آن احـساسات،                   

عـالوه بـر    . ندیشه و تفکرات خود را ابراز می دارد       عواطف، خواسته ها و ا    
                                                

 کارشناسی ارشد مدیریت  ـ 1



  
 

 ١٠٥  

نقش ارتباطی، زبان در تفکر نیز نقش قابل توجهی دارد و از فاکتورهـاي    
بدین معنی که نحوه ادراك و توصیف فرد        . موثر در نحوه تفکر فرد است     

ه       . از جهان تحت تاثیرزبان او شکل می گیرد        قدرت انتزاع و تخیل نیز ـب
به عبارتی، هر چه زبان فـرد از رشـد         .  بستگی دارد  میزان رشد زبان فرد   

ــر اســت    ــب بهت ــه مرات ــی او ب ــر انتزاع  .بیــشتري برخــوردار باشــد تفک
او . ویتگنشتاین زبان را به دو نوع زبان فردي و جمعی تقسیم مـی کنـد            

زبان فردي را ارتباط بـه شـیوه متمـایز و متفـاوت بـا نحـوه ارتبـاط بـا                   
رین الیه هاي ذهن خود فرد تعریف می        دیگران؛ یعنی ارتباط با عمیق ت     

نماید که اشاره به همـان نقـشی اسـت کـه زبـان در تفکـر دارد و زبـان          
جمعی را استفاده از زبان و واژه ها براي برقراري ارتباط با دیگـران مـی              

عـده اي از محققـان نیـز    . پندارد که با نقش ارتباطی زبان مطابقت دارد       
د و بـر       معتقدند که فراینـد ادراك و زبـان          آمـوزي وابـسته بـه یکدیگرـن

همدیگر تاثیر دارند چنانچه نحوه ادراك و شناخت ما از جهان متـاثر از              
  . زبانی است که براي توصیف جهان به کار می گیریم

  هـاي شـناختی، عـاطفی وآمـوزش        دوزبانگی،پیامـد : واژه هاي کلیدي  
   .دو زبانه
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 ١٠٦ 

  ش دو زبانهپیامدهاي شناختی ، عاطفی واجتماعی آموز
  

  1زهرا لچینانی
  

  چکیده
دو زبانگی پدیده اي است جهانی که در اکثریت کشورهاي جهان وجـود        
دارد و آن حالتی است که فرد مجبور می گردد عـالوه بـر زبـان مـادري       

نامیـده مـی شـود      ) رسـمی   (خویش ، به زبان دیگري که زبان آمـوزش          
 اسـت کـه اقـوام       ایران به لحاظ بافـت جمعیتـی ، کـشوري         . تکلم نماید 

. گوناگون را با فرهنگ ها ، گویش ها وزبان هاي خاص خـود در بـر دارد       
ي اجتمـاعی بـر روي توانـایی هـاي          ماهیت دو زبانگی وتأثیر این پدیده     

شــناختی وعــاطفی واجتمــاعی فــرد از مباحــث پیچیــده اي اســت کــه   
به خاطر دالیلی کـه ذکـر شـد        .نگرش هاي متفاوتی در آن مطرح است        

ش حاضر را با مراجعه به آثار مکتوب از قبیـل کتـاب ومجـالت در                پژوه
دسترس انجام داده وبه نتایجی دست یافتم که به طـور مختـصر ازایـن               

اگر دو زبان عموماً در سنین کودکی وقبـل از دبـستان            : قبیل می باشد    
وبه طور همزمان مورد استفاده ویادگیري قـرار گیـرد ، باعـث مـشکالت        

ونیز باعث کارکردهـاي شـناختی واال چـون    . نمی گرددزبانی ـ گفتاري  
دو زبـانگی در  .پنداره سازي ، آفرینندگی وانعطاف در اندیشه مـی گـردد     

در مدرسـه نیـز     . سنین مدرسه ممکن است باعث رکود زبـان اول شـود          
بـه دلیـل    . دچار ناتوانیهاي یادگیري وعقب ماندگی تحصیلی مـی شـود         

مساالن خود وعـدم تـوان بیـان افکـار     عدم برقراري ارتباط با معلمان وه 
واستداللها کودك ممکن است فاقد اعتمـاد بـه نفـس شـود ونیـز رونـد             

عدم موفقیت تحصیلی دو زبانه ها .اجتماعی شدن او دچار اختالل گردد    
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 ١٠٧  

فـرد  .  به علت عدم توان بیان وعدم سازگاري با محیط مدرسه می باشد        
 ، عالوه بر اینکه بـراي حفـظ       دو زبانه که زبان دوم را به موقع فرا گرفته         

زبان مادري خویش تالش می کند و از طرفی دیگر هم براي رسیدن به               
  .مقام وپایگاه معتبر در جامعه مایل به یادگرفتن زبان دوم می شود 

  هاي شـناختی، عـاطفی ، اجتمـاعی وآمـوزش          پیامد: واژه هاي کلیدي  
  .دو زبانه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 ...           چکیده مقاالت اولین همایش ملّی دو زبانگی  و آموزش /

 ١٠٨ 

ش نحوي کودکان شش ساله ایرانی ترك بررسی مقایسه اي توان
  زبان آذري با فارس زبان

  
  1فریده عصاره

  
 چکیده

  که به زعم زبان شناسان چامسکیایی واحد زبان جمله  آن جا از
می باشدبه عبارتی حوزه نحو درنظام زبان ازاهمیت واالیی برخوردار 

هدف پژوهش دراین مقاله، مقایسه توانش نحوي کودکان شش . است
 اي است که دربدو ورود به مدرسه زبان مادري آنها زبان ترکی و ساله

   .فارسی می باشد
در گزارش تحقیقات قابل توجهی بر روي دانش آموزان درمناطق 

در یافته .دوزبانه، مشکالت تحصیلی چشمگیري به چشم می خورد 
 انجام شده است نیزمسایل 1382هاي پژوهشی نگارنده که درسال  

   هاي مختلف آن درحین فارسی آموزي دیده زبانی در حوزه
عالوه برآن، در مقایسه بین ساختار زبان ترکی با فارسی به .می شود

براین . تفاوت هایی در حوزه آوایی، ساختواژي و نحوي نیزدست یافتیم
توانش نحوي دوگروه زبانی  عالوه برمقایسه ي  این پژوهشاساس در

وت هاي بین دوزبان موجب  که تفا" CA"کودکان این سن، برفرضیه
دشواري هایی درآموزش زبان دوم قلمداد می کند را مفروض قرارمی 

 کودك ازآذربایجان وتهران که 30داده هاي خام این بررسی بر. دهیم
به عبارتی . به صورت تصادفی انتخاب شده اند؛ گرد آوري شده است

 ضبط گفته هاي کودکان در ساعات مختلف آموزشی بر روي نوار کاست
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 ١٠٩  

شده و در پایان این دوره ، از حالت صوتی به صورت مکتوب تبدیل 
در نهایت ازاطالعات جمع آوري شده در حوزه نحو درمقوله .  شدند

هایی که ازقبیل نوع جمالت، حضور جمالت معترضه، ارجاعات، تطابق 
  هاي اساسی که عدم رعایت آنها باعث نادستوري شدن جمالت 

ارهاي نحوي دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار می شوند و همچنین معی
   .گرفتند

   .توانش زبانی، نحو،کودکان شش ساله، مناطق دوزبانه :کلیدواژه ها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ...           چکیده مقاالت اولین همایش ملّی دو زبانگی  و آموزش /

 ١١٠ 

  آموزش دو زبانه و پیامدهاي شناختی ، عاطفی واجتماعی آن
  

 1نبی اله قاسمی خطیر

  
  چکیده

هن انـسان  هاي حیات در ذ  زبان بعنوان عامل ارتباطی از نخستین لحظه      
دهد به همـین     بندد و او را در ردیف اشرف مخلوقات قرار می          نقش می 

ــا   ــمردن وظ ــام ش ــان هنگ ــروزه مربی ــرورش  یخــاطر ام ــوزش و پ ف آم
جـا آمـوزش    دهند و همـه  آموزي را در سرلوحه این وظایف قرار می   زبان

  خـود اختـصاص   ه آمـوزان را بـ    زبان بخش مهمی از برنامه درسی دانـش       
گویشهاي متنـوع در برخـی از کـشورها کـه مـا را نیـز                کثرت  . دهد می

اي را در آموزش رسمی کودکـان دو یـا            شود، معضالت عدیده   شامل می 
  .ورد آچند زبانه، بویژه در سالهاي نخست آموزش ، فراهم می

 و گسترده اي است و اقوام گونـاگونی در سـر تـا     ه ایران، کشور کثیرالمل  
من گفـت وگـو و آمـوزش بـا یـک      این اقوام، ض. سر آن زیست می کنند    

بـه ایـن   . زبان رسمی، از زبان محلی و خانوادگی خـود نیـز برخوردارنـد         
گروه از افراد جامعه ایرانی که جمعیت آنها قابل توجه هـم اسـت، افـراد      

. آموزش افراد دوزبانه از قواعد خاصی تبعیت می کند       . دوزبانه می گویند  
ه      در کشور ما، چنـدي اسـت آمـوزش دو زبانـه و               چگـونگی پرداخـت ـب

آموزش زبان رسمی و توجه به زبان محلی و قومی، در وزارت آمـوزش و             
پرورش و در میان سیاستگذاران ارشد این وزارتخانه مورد توجـه جـدي          

   آموزش دو زبانـه پیامـد هـاي متعـددي را بـه همـراه                .قرار گرفته است  
تمـاعی  می دارد که در این مقاله به پیامد هاي شـناختی ، عـاطفی و اج    

  .آموزش دو زبانه می پردازیم
  .آموزش دو زبانه، پیامدهاي شناختی، عاطفی : کلید واژگان

 
  

                                                
 ل مرکز تحقیقات آموزش و پرورش مازندرانمسئو ـ 1



  
 

 ١١١  

  
  

  پدیده دو  زبانگی و تاثیرات  آن بر آموزش
  

 1سکینه کوهستانی

  
  چکیده

دو زبانه فردي است که به دو .تعریف دو زبانگی چندان ساده نیست 
. ور مساوي تسلط دارد زبان سخن می گوید و کسی که به دو زبان به ط

کودکان  در مناطق دو زبانه نیز به زبان محلی خود که زبان مادري آن 
هاست تسلط دارند این کودکان توانش آوایی ،صرفی،نحوي و گویش 

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژي و استفاده . محلی خود را دارند 
لی زود در گسترده از شبکه هاي جهانی اطالعات کودکان ونوجوانان خی

می یابند که براي درك و فهم و ایجاد ارتباط با جهان نیازمند دانستن 
زبان دوم رایجی هستند که بتوانند بدان وسیله نیازهاي گوناگون خود 

در حال حاضر شواهدي مبتنی بر تاثیر نامطلوب دو .را رفع نمایند 
ن اگر دو زبا. زبانگی زود هنگام بر فراگیري زبانی در دست نیست 

عموماً در سنین کودکی به طور هم  زمان مورد استفاده قرار گیرند 
در خصوص تاثیر دو .احتماال باعث مشکالت زبانی گفتار ي نمی گردد

زبانگی بر هوش ویادگیري می توان گفت که دو زبانگی زود هنگام 
براي  .موجب آسیب رساندن به قواي ذهنی و شناختی نمی شود

زارهایی مانند کتاب ،نوار صوتی ،لوح فشرده و یادگیري زبان دوم به اب
زبان آموزي در مناطق دو .نوارهاي ویدیویی،بر نامه هاي زبانی است 
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 ...           چکیده مقاالت اولین همایش ملّی دو زبانگی  و آموزش /

 ١١٢ 

و از ضوابط چار چوب . زبانه بیشتر به صورت آموزش زبان دوم است
مشکالت ناشی از دو زبانی مشکالت موقتی .هاي آن تبعیت می کند

 کودك این مشکالت به تدریج هستند و به مرور زمان وبا افزایش سن 
برطرف گردیده است و کودك می تواند هم خود را با جدید سازگار کند 

همه کودکان .وهم اینکه زبان قبلی را نیز به خوبی مورد توجه قرار دهد 
بعضی از کودکان وقتی .دو زبانه داراي ویژگی منحصر به فرد می باشند 
ت مدتی از تکلم به آن در معرض زبان دوم قرار می گیرند ممکن اس

این دوره خاموش ممکن است چند ماه وحتی یک .زبان خودداري کنند
  . سال طول بکشد که کامال طبیعی است و به زودي از بین می رود 

  .یادگیري، هوش ،دوزبانگی و دوزبانه: واژه هاي کلیدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 ١١٣  

  
  )زبان فارسی(دوزبانگی و زبان معیار

  
  1رویا علیاري

  
  یدهچک

همچنین از فردي . بطورمتناوب دوزبانگی نامیده میشود تکلم به دوزبان
. عنوان شخص دوزبانه یاد می شود که این عمل را انجام می دهد با

به کارگیري  برخی آن را: تعاریف دیگري هم براي دوزبانگی وجوددارد
هم زمان متناوب و استادانه دو زبان تعریف کرده اند و برخی هم 

تا بتوان عنوان  اند مقداري ازیک زبان دوم راکافی دانسته دانستن
دوزبانگی یکی ازمسأله سازترین . داد به آن شخص اختصاص دوزبانه را

بسیاري از کشورهاي  واقعِت هایی است که آموزش و پرورش کشور ما و
مادري  برابر آمارهاي موجود در کشور ما زبان. جهان با آن مواجه است

نیم دیگر بازبانها و گویش هاي  .راد فارسی استحدود نیمی از اف
  تکلم .... عربی و. بلوچی. لري. کردي. مانند ترکی متناوب محلی

یک امر فراگیراست وبه مناطق خاص  چند زبانگی درایران.می کنند
دارد و براي  این واقعیت ویژگی هاي خود را.ومحدودي اختصاص ندارند

 پیام مهمی درزمینه تأ کید مسئوالن آموزش وپرورش کشورمان حاوي
به خصوص زمانی که بدانیم .وتربیت ویژه افراد دو زبانه است  بر تعلیم

کودکان پایه اول وسپس دوم وسوم از نظر  کودکان دبستانی و به ویژه
بیش از پیش محرز  .یرترین قشرهاي دو زبانه هستندذآموزشی آسیب پ

کاران آموزش می گردند که خطیرترین مسئولیت متوجه دست اندر
  .دوره ابتدایی است وپرورش

  . گویش ، تکلم،دوزبانگی :کلید واژگان
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 ١١٤ 

  
  

  فرا تحلیل تحقیقات انجام یافته در حوزه آموزش دو زبانه
  

  1فرشته بایرام زاده
  

  چکیده 
که هم یاد دادن و هم یاد گرفتن همۀ مواد درسی در  زبان ابزاري است

  ترین نیازهاي انسانی ی از مهمیک. شود آموزشگاه به وسیلۀ آن انجام می
زیرا انسان موجودي است که زندگی .  ایجاد ارتباطات اجتماعی است

یونگ روانشناس سوئیسی جمعی زیستن را جزء غرایز . اجتماعی دارد
او در میان جمع . تواند تنها زندگی کند انسان هرگز نمی. نامد اولیه می

جهت ایجاد ارتباطات .  کندآید و ناگزیر است با جمع زندگی به دنیا می
  ، بیان احساسات و عواطف ، استفاده از زبان جهت محاوره اجتماعی

نیازها، بیان افکار و عقاید و ایجاد تفاهم بین افراد بشر ضروري 
دانشمندان و صاحب نظران عقاید مختلف و متفاوتی دربارة . نماید می

جان «یی نظیر روانشناسان مکتب رفتارگرا: ابراز میدارند»  زبان«
دانند در حالیکه  زبان را نتیجۀ فعل و انفعاالت حنجره می. » واتسون

زبان را نتیجۀ تالش مشترك افراد »  چامسکی«جامعه شناسانی نظیر 
داند و  زبان را یک فرایند ذهنی می»  چامسکی«. دانند یک جامعه می
  . ذهن افراد آمادة فهم زبان است:  معتقد است که

  .فرایند ذهنیزبان، رفتار گرایی، : کلید واژه
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  آذربایجانیهاي زبان فارسی با ترکیها و اختالفاشتراك

 
 1دکتر سعید قره آغاجلو

  
  چکیده

زبان یک نظام است و هر نظامی داراي عناصري است و اختالفات زبانی             
هـاي  و گوناگونی آن در عناصر زبان بوده، هر زبـانی عـالوه بـر همگـانی               

غـرب ایـران   زبان رایـج در منطقـۀ شـمال   .یژة خود را دارد زبانی، قواعد و  
شده و کاربرد زبـان دوم      آذربایجانی است و در روند آموزش هدایت      ترکی

لـذا الزم اسـت   . شـود زبانی میزبانه باعث تداخل در عناصردر مناطق دو  
زبانی مـورد  شناسی و عناصرآذربایجانی از نظر رده فارسی و ترکی  دو زبان 

یـک از  در این مقاله نخست بـه تعـاریف و مبـانی هـر       . ر گیرد بررسی قرا 
هـا و  زبانی از نظـر صـاحبنظران پرداختـه شـده، سـپس اخـتالف          عناصر

هاي ساختاري دو زبان در سطوح؛ واج، هجا، واژك و واژه، گـروه   اشتراك
فارسـی در   هاي زبان اکثر واج . و ترکیب و نیز جمله تحلیل گردیده است       

  آذربایجــانی چنــد واج بیــشتر از جــود دارد و ترکــیآذربایجــانی وترکــی
اي دارد و   آذربایجانی جایگاه ویـژه   ساختار هجا در ترکی   .فارسی دارد زبان

سـاختار واژه، گـروه و      . آواها بر ایـن زبـان حـاکم اسـت         قانون هماهنگی 
فارسی است و ساختار جملـه بـا فارسـی یکـسان     ترکیب متفاوت با زبان  
بایجانی وجـود نـدارد و بـراي پیونـد جمـالت            آذراست و حرف در ترکی    

  .شودافعال استفاده می... مرکب از وجوه مصدري، وصفی، قیدي و 
  . پیوندي،  عناصر زبانی، هماهنگی آواها ،شناسیرده: هاکلید واژه
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 ١١٦ 

 و ارائه راهکار براي آموزش بررسی انواع مدلهاي دو زبانه در دنیا
  دو زبانه در ایران

  
  2یحیی رهروي-1داریوش کالنتري

  
  چکیده

در این مقاله انواع مدل هاي تعلیم و تربیـت دو زبانـه ي رایـج در دنیـا                   
وکشور هاي مختلفی که از این برنامه ها استفاده می کنند مورد بررسی             

بـراي جمـع آوري اطالعـات و داد ه هـاي پـژوهش از               . قرار گرفته است  
ك رسـمی آموزشـی   شیوه مطالعه منابع کتابخانه اي شامل اسناد و مدار 

نتایج تحقیقات و مطالعات تطبیقی انجام گرفته، گزارش ها، سمینارها و        
برنامـه هـاي    . بانک هاي اطالعات موجود در ایـن زمینـه اسـتفاده شـد            

 متعددي در زمینه آموزش دوزبانگی در طول دهه هاي اخیر ارائه گردید          
 در دنیا بـر     نتایج این پژوهش نشان داد که تعلیم و تربیت دوزبانه         . است

ــتیژ،        ــت، پرس ــامل انتقــالی، نگهداش ــی ش ــدل آموزش ــه م ــاس ن اس
ورسـازي، رشـدي، دو سـویه، تلفیـق         ورسازي، تجدید حیات غوطه     غوطه
در آخر ضمن نتیجه گیـري      . زبان، چند زبانه در دنیا کاربرد دارد      -محتوا

نهایی از برنامـه هـا و مـدل هـاي آموزشـی راه کـار هـاي الزم را بـراي                
  مـدل از انـواعِ  نـه   این در زیر.  بانه در ایران ارائه داده استآموزش دو ز 

  .گی،  بررسی می گردددو زباندرسی در حوزه  برنامه هاي مختلفِ
تعلیم و تربیـت دو زبانـه، مـدل هـاي دوزبانـه، مطالعـه               : کلید واژه ها  

  .تطبیقی
  

                                                
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ملکان مدرس-کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی ـ 1
 زپژوهشی تعلیم و تربیت کاربردي تبریزپژوهشگر مرک  ـ 2



  
 

 ١١٧  

) فارس زبان(هاي خواندن دانش آموزان یک زبانهمقایسه توانایی
  جوپایه اول شهرستان فار)  فارس زبان–کرمانج (نه با دو زبا

  
   2مجید حسن آبادي -1فریده شاهمردان زاده

  
  چکیده

آموزان دو  در این مقاله به مقایسه ي توانایی هاي خواندن میان دانش
زبانه ي فارسی زبان پرداخته   فارسی زبان و یک- 4ي کرمانجی زبانه

آموزان پایه اول   شامل دانشبه این منظور دو گروه آزمودنی. شده است
 فارسی زبان و یک زبانه ي فارسی زبان از میان -دو زبانه ي کرمانجی

 آزمون 7این پژوهش بر پایه . روستاهاي شهرستان فاروج انتخاب گردید
هاي ادراك  آزمون: شامل) 1379(، لطف آبادي »تواناییهاي خواندن«

، آگاهی صرف ادراك خواندن، قضاوت نحو دستور زبان/ شنیداري
دستوري، آگاهی از آغاز کلمات، تشخیص قافیه کلمات، حافظه کالمی 

نتایج .کوتاه مدت و سرعت و صحت خواندن برروي دو گروه انجام گردید
ها نشان داد که دو گروه آزمودنی در  حاصل از تجزیه و تحلیل داده

در هاي خواندن تفاوت معناداري با یکدیگر ندارند اما  مجموع توانایی
 آزمونهاي آگاهی صرف دستوري و قضاوت نحو دستور زبان، گروه  خرده

  . مهارت بیشتري را نشان دادند) یک زبانه(فارسی زبان 
  . زبان مادري- وانائیهاي خواندن  ت-  یک زبانگی-  دوزبانگی:کلیدواژه 

  

                                                 
 کارشناس  جغرافیا ـ 1

   کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی ـ 2
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 ١١٨ 

آموزي و درس تأثیر دوره یکماهه آمادگی دوزبانه بر زبان
 اول مناطق دوزبانه خوزستانآموزان پایه فارسی دانش

  
 2دکتر فرخنده مفیدي-1محمدرضا کاظمی

  
  چکیده

آموزي و درس این مقاله تأثیر دوره یکماهه آمادگی دوزبانه بر زبان
آموزان دختر و پسر شهري و روستایی پایه اول مناطق فارسی دانش

برمبناي .دوزبانه در استان خوزستان را مورد بررسی قرار داده است
  نفر آزمودنی با 120ی که به همین منظورانجام شد، تعداد  پژوهش

آموزان اي از بین دانشاستفاده از روش نمونه گیري تصادفی چند مرحله
 ـ 1386دختر و پسر شهري و روستایی پایه اول دبستان سال تحصیلی  

 از کل جامعه آماري انتخاب شد و با استفاده از آزمون خواندن و 1385
آموزي در نظر گرفته شد فارسی، که به عنوان مالك زبانفهمیدن متن 

، که به عنوان مالك عملکرد )بخوانیم(و نمره امتحان درس فارسی 
ها بطور انفرادي آزمون فارسی در نظر گرفته شد، از هر یک از آزمودنی

خواندن و فهمیدن متن به عمل آمد و نمرات آنها نیز از پرونده 
هاي  براي میانگینt با استفاده از نسبت شان استخراج شد وتحصیلی

هاي این پژوهش نشان داد یافته.هاي مورد نظر تحلیل شدمستقل، داده
آموزانی که آموزي و عملکرد فارسی دانشکه تفاوت معناداري در زبان

آموزانی که این دوره دوره یکماهه آمادگی دوزبانه را دیده بودند با دانش
توان گفت عدم وجود با تبیین احتمال می. نشدرا ندیده بودند مشاهده 

  هاي آموزش دیده و آموزش ندیده مورد مقایسه را تفاوت بین گروه
توان دلیل مناسبی بر این موضوع قلمداد کرد که دوره یکماهه نمی

                                                
  پرورش رامهرمز  و کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه عالمه طبا طبایی، دبیر آموزش  ـ 1
   عالمه طبا طبایی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه  ـ 2



  
 

 ١١٩  

  لذا . آمادگی دوزبانه تأثیري بر کودکان دوزبانه تحت پوشش ندارد
ماهه آمادگی دوزبانه ممکن است گیري کرد که دوره یکتوان نتیجهمی

هایی همراه باشد و آنچنان در جریان اجرا توسط مجریان طرح با کاستی
  .شودکه باید مطابق دستورالعمل اجرایی مربوط رفتار نمی

  .آموزي و درس فارسی دوزبانه ، زبان:کلید واژه ها
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 ١٢٠ 

  
  دوزبانگی و آموزش دوزبانه

  
  1اباصلت احمدي

  
  یدهچک

زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و ملی ما ایرانیان، شایسته است که 
در کشور ایران گروه هاي زبانی . بیش از پیش شناخته و شناسانده شود

این . زندگی می کنند... زیادي نظیر کرد ،ترك ، بلوج ، لر ،ترکمن و
ان افراد الزم است که زبان فارسی را به عنوان زبان دوم وبه عنوان زب

تا وحدت و یکپارچگی سیاسی، فرهنگی و . رسمی کشور خودیاد بگیرند
در بیشتر کشورهاي  دوزبانگی. اقتصادي،ملی و قومی  حاصل شود

رویکردهاي ، هاي آموزشی کشورها نظام.جهان پدیده اي شایع است 
وآموزش آن را براساس .  کنند می در برابر این پدیده اتخاذ رامختلفی

به انواع مختلف مانندزودهنگام ، دیرهنگام ، » ط زبانیتسل« یا» زمانی«
همزمان ، متوالی ، غیر فعال ، غالب ، متعادل و همسان تقسیم می 

آموزش . به یقین هر عمل و طرحی ، پیامدیا پیامد هایی دارد .نمایند
دوزبانه ها و دوزبانگی هم ، پیامد هاي مثبت و منفی دارد که بر 

   . زبان آموز تاثیر می گذاردشناخت و اجتماع و عاطفه
  .  آموزش دوزبانه، مشکالت و پیامد ها، دو زبانگی: واژگان کلیدي

  
  
  

                                                
  و ادبیات فارسیکارشناس ارشد زبان ـ 1



  
 

 ١٢١  

بررسی نگرش هاي زبانی و مولفه ها ي هویت ملی در دانش 
 آموزان دبیرستان هاي استان کردستان

  
   2دلیر قادري ـ 1اسعد مرادي

 
 چکیده

ان استان کردستان وهپژاین مقاله تحت عنوان نگرش هاي زبانی دانش 
وهان نسبت به زبان فارسی و کردي پژبه بررسی نگرش هاي دانش 

عوامل تاثیر گذار اجتماعی آموزش و رسانه ها بر نگرشها تعیین مولفه 
ها ي هویت ملی و تبیین نگرش هاي زبانی با مولفه ها ي هویت ملی 

از وهش در یک منطقه ي دو زبانه و با هدف آگاهی پژاین . دازدپرمی 
نگرش و هوشیاري زبانی و عوامل تاثیر گذار بر نگرش ها و مولفه ها ي 

.  نفري انجام شد235سشنامه در نمونه  پرهویت ملی با استفاده از ابزار 
یافته ها نشان می دهد نگرش به زبان فارسی مثبت تر از زبان کردي 

یین است و عوامل اجتماعی پاوهان پژاست و هوشیاري زبانی دانش 
زبان فارسی و کردي از . نه و آموزش بر نگرش زبانی تاثیر دارندرسا

وهان هستند و نگرش زبانی در تعیین  ژپهاي هویت ملی دانش مولفه
  .  هاي هویت ملی موثرندمولفه
  .وهان، هوشیاري زبانیپژنگرش زبانی، دانش : ژه واکلید 

  
  
 

                                                
  سروآبادپرورشدبیر آموزش و  ـ 1
   سروآبادپرورشدبیر آموزش و  ـ 2
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 یهپا آموزاندانش تاًثیر زبان مادري، جنسیت و عالیق فردي
  در سواد خواندن فارسی ارومیه  شهرچهارم

  
 3محمد عموزادهدکتر    -2احمدرضا نصردکتر  - 1ذبیح اله خنجرخانی 

  
 چکیده

تاًثیر زبان مادري، جنسیت و عالیق  تعیین , هدف از پژوهش حاضر
  آنهادر سواد خواندن فارسی  ارومیه  شهرچهارم پایه آموزان دانش فردي

 اي استفاده شده مقایسه- علی تحقیق ازروشپژوهشدر این .می باشد
ي چهارم شهر آموزان پایهي دانشکلیه  جامعه آماري این پژوهش،.است

 نفر و حجم 11628حجم جامعه آماري . باشد می1387ارومیه در سال 
 ابزار آزمون خواندن دودر این پژوهش از . شدمی باآموز  دانش356نمونه 

 را براي خواندن مورد آموزان دانشیق فردي عالکهاي فارسی و پرسشنامه
 افزارها با نرمتجزیه و تحلیل داده.  استفاده شددهد،ارزیابی قرار می

SPSS16 آموزان کرد، نتایج نشان داد که میانگین نمره دانش. انجام شد
   91/8 ،23/8 ،7/7، به ترتیب  فارسیترك و فارس در آزمون خواندن

آموزان در ضریب تفاوت نمرات دانش, تالفرغم این اخعلی. باشدمی
نمره میانگین همچنین نتایج نشان داد . دار نشد معنی95/0اطمینان 

تفاوت  که باشد می6آموزان پسر  نمره دانشو 04/10آموزان دختر دانش
آموزان در میانگین پاسخ دانش). p =001/0(دار است معنیآنها

 بوده 67/0 با انحراف معیار 35/4, پرسشنامه براي سنجش عالیق فردي
. همچنین بین عالیق فردي و نمره همبستگی وجود داشت. است

                                                
    دانشجوي کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان  ـ 1
  دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان ـ 2
  دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه اصفهان ـ 3



  
 

 ١٢٣  

ي  رابطه بین نمره و متغیرها,نشان دادبه عمل آمده نیز رگرسیون 
 بوده 468/0) آموزانزبان، عالیق فردي و جنسیت دانش(ستقل پژوهشم

ن سواد میانگی درصد از واریانس 22  که)= 001/0p(دار استو معنی
   .کنندبینی می را پیشآموزان دانشخواندن

  .ارومیه, پایه چهارم, سواد خواندن فارسی: هاي کلیديهواژ
 
  



 ...           چکیده مقاالت اولین همایش ملّی دو زبانگی  و آموزش /

 ١٢٤ 

  
بررسی دو زبانگی و نگرش هاي زبانی دانش آموزان دوزبانه 

  شهرستان هرسین
  

  2 سیمین مرادخانی-1دکتر صفیه مرادخانی
  

  چکیده
شهرستان هرسین و تأثیر این این مقاله به بررسی پدیدة دوزبانگی در 

در این راستا، یک نگرش . موضوع در آموزش این شهرستان می پردازد
. سنجی زبانی از دانش آموزان دو زبانۀ این شهرستان به عمل آمده است

هدف اصلی از این مقاله، بررسی دقیق پدیدة دوزبانگی و مؤلفه هاي 
، نگرش هاي زبانی با استفاده از ابزار پرسشنامه. مربوط به آن است

به عنوان (گویشوران دو زبانۀ شهرستان هرسین نسبت به زبان انگلیسی 
و گویش ) به عنوان زبان رسمی کشور(، زبان فارسی )زبان بین المللی

گویشوران از میان . ، بررسی می گردد)به عنوان زبان مادري آن ها(لکی 
در این . نددختران مقاطع دبیرستان و پیش دانشگاهی انتخاب می شو

پژوهش، زبان هاي فارسی، انگلیسی و گویش لکی از بعد عناصر سازندة 
. مؤلفه هاي نگرش زبانی یعنی پیکره، شأن و آموزش بررسی می شوند

به دلیل دو زبانه بودن گویشوران مورد مطالعه، به پدیده هاي دوزبانگی 
نیز و دو زبانگونگی، فراگونه و فرو گونۀ موجود در این شهرستان 

نگاه ابزاري یا عاطفی، کاربرد هاي متفاوت بر حسب . اشاراتی خواهد شد
موقعیت، شأن و جایگاه اجتماعی گویش و زبانهاي مد نظر، تحلیل 

                                                
  استاد یار دانشگاه لرستان ـ  1
  رشته زبان شناسی همگانی کارشناس ارشد  ـ 2

  



  
 

 ١٢٥  

بعالوه، زوال یا حفظ زبان و دالیل آن مورد بررسی قرار . خواهد شد
در انتها، پدیدة قرض گیري گویش لکی از زبان فارسی و . خواهد گرفت

در مجموع . فارسی از زبان انگلیسی و علل آن نیز، ارائه می گرددزبان 
این پژوهش، مفاهیم نگرش هاي زبانی را در میان دانش آموزان خواهد 

 .سنجید
 نگرش زبانی، زبان فارسی، زبان انگلیسی، گویش لکی :کلید واژه ها

 .گویشور، دو زبانگی
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Cross-linguistic transfer or target language proficiency: 
writing performance of trilinguals versus bilinguals in 

relation to the Interdependence Hypothesis 
 

Sima Modirkhamene1 
Abstract 

This study explored the nature of cross-linguistic transfer 
among bilingual versus trilinguals with varying levels of 
competence in English and their previous languages. The 
main assumption was that those who write well in an already 
established language, write well in a target language too. 
However, the nature of transfer and interdependence differs 
across varying levels of proficiency in the target and previous 
languages. The hypotheses were tested in writing tasks 
(written in English and Persian) designed for 75 high (N=35) 
versus intermediate (N=40) proficient EFL learners with 
Turkish-Persian- English and Persian-English linguistic 
backgrounds. Further qualitative data were also collected 
through some think-aloud procedures. The data submitted to 
a series of co-relational analysis, independent samples t-test, 
and Mann-Whitney U, respectively, revealed: 1) Positive 
relationship between writing skills of the languages known 
by participants suggesting that writing skills and strategies 
developed in the previous languages are accessible through 
the target language; 2) Trilinguals performed significantly 
better than bilinguals in English writing tasks, although, 
qualitative data revealed that both groups used the same 

                                                
1 -  Assistant Professor, Department of English language and 
LiteratureUniversity of Urmia, Iran 

 

 



  
 

 ١٢٧  

language, that is, Persian, as the most frequently referred 
language and ; 3) The higher-level writers tended to present 
less cross-linguistic influence than the lower level writers. 
The results are discussed in relation to different patterns of 
linguistic Interdependence Hypothesis and implications for 
language teaching in multilingual contexts. 
Key words:  bilingual, interdependence hypothesis, transfer, 
trilingual. 
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