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 چکیده
ها و فنون ياددهي  هاي شيوه هدف پژوهش تبيين ويژگي :هدف

آموزي دوره ابتدايي در  درسي زبان مطلوب برنامه و يادگيري

چهارمحال و بختياري  مناطق دوزبانه از ديدگاه معلمان استان

 .بود

پژوهش حاضر از نظر نوع تحقيق، ترکيبي است. روايي  روش: 

بررسي و  نظرات متخصصان و کارشناسانپرسشنامه از طريق 

برآورد  93/0پايايي آن از طريق ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه و 

نفر از  968 جامعه آماري در بخش کمي، مشتمل بر شده است.

استان چهارمحال و بختياري در مناطق دوزبانه  معلمان ابتدايي

بلداجي و  هاي و بخش هاي شهرکرد، بِن، سامان شهرستان

ي ا خوشهگيري تصادفي  نفر با روش نمونه 275ان بود و جونق

عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. در بخش کيفي نيز نمونه  به

 نفر از معلمان برتر استاني در دوره ابتدايي بود و 40آماري شامل 

 شد. ها استفاده  ساختارمند براي گردآوري داده از مصاحبه نيمه

هاي  معلمان در تبيين ويژگينتايج نشان داد که  ها: یافته 

درسي  برنامه مطلوب ها و فنون ياددهي و يادگيري شيوه

 آموزي دوره ابتدايي در مناطق دوزبانه، بيشترين اولويت را به زبان

و کمترين  هاي پرسش و پاسخ، بحث گروهي و ايفاي نقش روش

دهند. همچنين،  اي مي هاي آموزش برنامه اولويت را به روش

تنوع در  و عدم شنيداري ديداري و آموزشي هاي رسانه کمبود

ترين علل  ها و فنون ياددهي و يادگيري، از مهم کارگيري شيوه به

ها و فنون ياددهي و يادگيري از ديدگاه معلمان بود.  ضعف شيوه

افزارهاي آموزشي در تدريس و  مندي از نرم از سوي ديگر، بهره

ترين داليل قوت  عنوان مهم به تدوين کتاب راهنماي تدريس

 مطلوب از ديدگاه معلمان بود. ها و فنون ياددهي و يادگيري شيوه

هاي معلمان از لحاظ متغيرهاي  ديدگاه همچنين بين

تفاوتي ( مدرک تحصيلي و ميزان سابقه شناختي )جنس، جمعيت

 وجود نداشت.

 

 آموزي، دوزبانگي، دوره ابتدايي. درسي، زبان برنامه :ها کلید واژه

Abstract  
Purpuse: The main purpose of this study was to 

explain the characteristics of desired teaching and 

Learning methods of elementary curriculum in 

bilingual regions from teachers' point of views in 

Chaharmahal and Bakhtiari province.  

Method: The present study was interdisciplinary 

in terms of research type. In order to collect data, 

a researcher-made scale was used. Validity of the 

questionnaire was evaluated through experts' 

opinions, and its reliability was estimated by 

Cronbach's alpha coefficient and estimated at 0/93. 

The statistical population in the quantitative 

section consists of 968 primary teachers of 

Chaharmahal and Bakhtiari province in bilingual 

regions of Shahrekord, Ben, Saman, and Boladji 

and Juneqan districts. Using a Morgan sampling 

table, 275 people were selected by cluster random 

sampling as a statistical sample. In the qualitative 

section, the sample includes 40 primary provincial 

teachers in the elementary school. In the 

qualitative section, a semi-structured interview 

was used to collect data.  

Findings: The main results of the research 

indicated that in explaining the characteristics of 

teaching methods and techniques of the teaching 
and Learning methods of elementary curriculum 

in bilingual regions, the highest priority is given to 

questions of inquiry, group discussion and role 

play, and the least priority are programmed 

teaching methods. Also, the lack of educational 

and audiovisual media and the lack of diversity of 

teachers in teaching and learning techniques were 

in between the most important causes of weakness 

of teaching and learning techniques from 

Teachers’ point of views. On the other hand, the 

use of educational software in teaching and 

developing a teaching guidebook were the most 

important reasons for the strength of teaching and 

learning techniques and learning. There is also no 

difference between teachers' viewpoints on 

demographic variables (gender, grade, and record 

level) 

Key words: Curriculum, Language Teaching, 

Bilingualism, Primary Education. 
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 و بیان مسأله مقدمه 

کمابيش يکسان توسط  يا گونه که به شود يزباني اطالق م يها امي از نشانهبه مجموعه يا نظ زبان

 Samawi) کند مي قادر به برقراري ارتباط با يکديگر آنان راو  شدهگرفته ر گروهي از مردم به کا

Aqdam, 2015.) ،افراد يکبه  يا اختياري هاي صوتي نشانه ازنظامي عنوان  به زبان بر اين اساس 

زبان اگرچه  (.Zandi, 2014) هم در ارتباط و کنش متقابل باشند دهد تا با امکان مي نظام فرهنگي

 ثر استمؤ دهد مى انتقال چه آن در خود ولي نيست، و رسوم آداب  و ها سنت انتقال ةوسيل اًمنحصر

(Bunaiasu, 2014) توان يم که جايي تا ،برد مي باال را ذهن هاي فعاليت ديگر و تفکر در زبان، توانايي 

 تصور توان مي زبان بدون .است تجزيه غيرقابل زبان از ،مجرد بسيار مراحل در استدالل و تفکر گفت

 ها فعاليت اين مسلماً ولي ،باشد داشته وجود انسان در ذهن عالي هاي فعاليت ديگر و تفکر که کرد

 در مؤثر عامل نهات و شرط تنها زبان اگرچه(. Hokmi, 2015مانند ) مي باقي ابتدايي مراحل در

 هدف(. Alavi, 2014است ) ها عامل ترين از مهم ولي ،نيست تفکر چون ذهن عالي هاي فعاليت

 ارتباط هم با، کنند شرکت وشنودها گفت در بتوانند فراگيران که است آن آموزي زبان از اساسي

 اهميت. ببرند لذت نآهنگي و موزون کالم از و کنند بيان را خود نظرات و احساسات ،نمايند برقرار

 قرار مناسب آموزي زبان معرض در که کودکاني که است اي اندازه به دبستان دوره در زبان آموزش

(. Klimova, 2014) بود نخواهند برخوردار امروز متغير دنياي در کافي ارتباطيِ توانايي از اند، نگرفته

بايدهاي آموزشي  ةحوزاز  تواند مي تاًعمدچارچوبي است که  آموزي زباندرسي  ةبرناماز سوي ديگر، 

آموزشي متناسب يا به عبارتي  هاي موقعيتابتدايي را در جهت ة دوردرسي  برنامه وعمل کرده 

 دانست ييها مهارت اولين جزء را آموزي زبان توان يمبنابراين  ؛ارتقا دهد تقويت مهارت درک مطالب

 رفع و زبان مختلف از کارکردهاي استفاده توان بکس ديگران، با بهتر ارتباط برقراري جهت کودک که

  (.Arabi and et al., 2017) يردگ يم فرا مدرسه در زبان، با مرتبط نيازهاي

 1يدوزبانگ سازد، پديدة متاثر ميابتدايي را  ةدور يآموز زبان هاي يتفعالکه  ييها يدهپديکي از     

 داراي افراد به ابزار اين .است ارتباط برقراري يبرا زبان دو از گيري بهره به معني دوزبانگياست. 

(. Francisco, 2007) کنند مبادله خود بين را ها پيام و اطالعات تا دهد مي مختلف امکان هاي زبان

 ،(غيرطبيعيدوزبانگي طبيعي، دوزبانگي ) نوع يادگيري ازجملهي يمعيارها را با توجه به دوزبانگي

)دوزبانگي  نقش اجتماعي زبان، ناهمپايه( دوزبانگيهمپايه،  گيدوزبانميزان تسلط بر دو زبان )

دوزبانگي شفاهي، دوزبانگي ) زبانهاي  گونه نيز اي، دوزبانگي خياباني( و مدرسه خانگي، دوزبانگي

 که شرايطي در دوزبانه، هاي کالس در .(Zandi, 2014) کنند مي بندي تقسيم کتبي، دوزبانگي کامل(

 قطعو  معيوب چرخه يک ايجاد ، احتمالکند نمي درک را معلم توسط شده رحمط مفاهيم آموز دانش

به کودکاني  آموزش زبانبنابراين  (.Syahrial, 2013) داردوجود  آموزش جريان با آموز دانش رابطه

                                                           
1. Bilingualism 
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. برانگيز است چالش ،که زبان محلي آنان با زبان منتخب در نظام آموزش رسمي کشور متفاوت است

معلم  براي، آموزان دانشيادگيري به  تکاليفنه، برنامة درسي ارائه شده در قالب در مناطق دوزبا

 سبب اين و نبوده فهم و درک قابل دوزبانه آموزان دانش برايدر مواردي  که درحالي هستند، بامعنا

 مطلوب اثر يادگيري -فرايند ياددهيو  شده بدل سويه يک مسيري به بازخورد جريان که گردد مي

)زبان غيرمادري در مناطق  دوم زبان يادگيري از سوي ديگر،(. Trevor, 2015) دهدب دست از را خود

 نقش به خاطر تفاوت اين؛ دارد درسي موضوعات ديگر يادگيري با اساسي تفاوت يک دوزبانه(

  يک به منفي يا مثبت نگرش اي که گونه به ،است خاص زبان  يک يادگيري در يادگيرنده هاي نگرش

 طبق .(Yousefi and et al., 2017) ثر استؤم زبان آن يادگيري در آن وران گويش و خاص زبان

 ينقش داراي م در يادگيري زبان باشد،حمزا يرمتغکه يک  به جاي اين مادري زبان چامسکي، ديدگاه

 زباني عناصر که دهد يم نشان زمينه يندر ا مطالعات؛ است جديد زباني سيستم يادگيري در اساسي

 Bialystok) يابد يم انتقال دوم زبان به زباني، توليد براي شفاهي و نوشتاري شکل دو هر در فاوتمت

and Viswanathan, 2009.) يها برنامه قالب در کودکان محلي و مادري زباناز  استفادهبر اين،  عالوه 

 .رود شمار مي به آموزشي برابري به يابي دست براي الزم هاي شرط  يشاز پ ،دوزبانه آموزش و درسي

مناطق در کنار يادگيري زبان رسمي، بايد زبان اين آموزان  حاميان آموزش دوزبانه معتدند که دانش

ها نشان داده است که کارآمدي زباني کودکان در زبان  مادري خود را نيز فراگيرند، زيرا پژوهش

 ,.Slavin and et alت )دگيري زبان رسمي اساساز بهبود عملکرد آنان در ي زمينه ،مادري خود

 عنوان به دوم و اول يها زبان از استفاده ميزان بر عمدتاً دوزبانه آموزش مورد در ها حثب (.2011

 دوزبانه درسي ةبرنام (.Ball, 2010) است متمرکز ها زبان اين به درسي مواد تعداد و آموزش ميانجي

 مدت توجه به با است و برخوردار درسي وعاتموض و سواد زبان، تدريس منظور به زبان دو هر مزاياي از

موضوع درسي  محتواي تدريس و شروع سوادآموزي منظور به زبان انتخاب و زبان هر معرفي زمان 

آموزي بايد  يژه برنامه زبانو بههاي درسي  برنامه بر اين اساس، (.Brisk, 2006) است متفاوت

 عنوان بهبا زبان رسمي کشور يعني زبان فارسي  اي طراحي و تنظيم شود که هر کودک ايراني گونه به

هاي  ويژگي خود استفاده کنند. وطنان همجهت ارتباط گفتاري و شنيداري با ديگر زبان ميانجي 

آموزي از جمله  درسي زبان تواند عناصر مختلف برنامه خاص آموزش در مناطق دوزبانه، مي

 نيز متاثر سازد.را  يادگيري-هاي ياددهي و فرايند راهبردهاي تدريس

 ةمجموع و به آموزي است از عناصر مهم برنامه درسي زبانياددهي و يادگيري  ها و فنون شيوه    

درسي به   برنامه محتواي منظور ارائه که معلّم به گردد اي اطالق مي منطقي و پيوسته ةاعمال سنجيد

در آثار مربوط به  الح روشلغوي، اصط لحاظ از (.Sha'bani, 2014) دهدانجام مي آموزان دانش

طرح کلي براي ارائه  معنايبه  طرف  يکاز ؛ زيرا چندپهلوستزباني، اصطالحي  يها مهارتآموزش 

شود که معلم در حين  ها و فنوني اطالق مي است و از طرف ديگر به شيوه رفته کار  بهعناصر زباني 

بين آموزي  زبانکارشناسان  گروهي از .آورد يم درعملي در کالس به اجرا  صورت بهتدريس 
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راه انجام دادن »روش يعني  .(Zandi, 2014شوند ) ميرويکرد و شيوه تمايز قائل  اصطالحات روش،

روش آموزش  و« براي ارائه کردن درس يراه منظم، باقاعده و منطق»روش تدريس يعني  ،«کار

تربيتي با توجه به  يها دفکه معلم براي رسيدن به ه است منظمي ييها شهيمجموعه تدابير و اند»

تدريس تعامل بين معلم و شاگرد است که بر پايه طراحي بنابراين  .«کند يشرايط و امکانات اتخاذ م

 Akbari Sheldereh and etگيرد ) ميمنظم و هدفمند معلم، براي ايجاد تغيير در رفتار شاگرد انجام 

al., 2016.) تناسب شرايط  تدريس به يها اده از روشدر استفکه معلمي موفق است اين اساس،  بر

با در پيش گرفتن  يادگيري، -ي ياددهيها تيفعالدر طول  آموزي زبان مربي .مهارت داشته باشد

ي زباني و ها مهارتتقويت  منجر به وکند  ميي زباني را تسهيل ها مهارتي ريادگيهاي متنوع، شيوه

ي زباني و ها مهارتسطح و کيفيت تسلط بر  نظر از کودکانحال  با اين. گردد مي  آموز دانشارتباطي 

ها، دوزبانه بودن  جمله اين تفاوت(. ازKhani and Feizi, 2015) تفاوت دارند باهمارتباطي 

تواند بر  آموزاني است که زبان مادري آنان با زبان رسمي آموزش متفاوت است. اين ويژگي، مي دانش

آموزش ثيرگذار باشد. بنابراين آموزي تأ ز سوي مربي زباناذ شده ايادگيري اتخ-راهبردهاي ياددهي

بيني تدابيري خاص و  زبان فارسي در مناطق مختلف ايران و خصوصاً مناطق دوزبانه، نيازمند پيش

  است. هاي دوزبانگي متناسب با ويژگيو هاي تدريس ويژه  شيوهاستفاده از 

 نيازهايي پيش سازي آماده و بسترها کردن فراهم نيازمند آموزشي و درسي هاي برنامه مؤثر اجراي    

 انجام عليرغم .بود اميدوار ها برنامه کارآمدي و موفقيت به توان نمي ها آن وجود بدون که است

ها و  مشخصات شيوه و ها ويژگي ينهزم در آموزي، درسي زبان برنامه در خصوص متعدد هاي پژوهش

  انجام مستقلي مطالعه ابتدايي، دوره آموزي زبان درسي برنامه براي مطلوب فنون ياددهي و يادگيري

 و درسي هاي رشته متفاوت ماهيت به شود. نظر يم ديده بخش اين در دانشي شکاف واست  نشده

؛ است ضروري نيز حوزه آن با هاي متناسب ديسيپليني، تبيين ويژگي  حوزه هر خاص هاي يژگيو

 مطلوب، ها و فنون ياددهي و يادگيري هاي شيوه در اين پژوهش، هدف تبيين ويژگي بنابراين

ي بستر تا حدودآموزي دوره ابتدايي در مناطق دوزبانه از ديدگاه معلمان است که  درسي زبان برنامه

آموزي دوره ابتدايي در مناطق دوزبانه را فراهم نمايد. اين  درسي زبان مناسب براي ارتقا برنامه

 است: شده انجامهاي زير  پاسخ به پرسش ورمنظ بهپژوهش در راستاي اين هدف و 

آموزي دوره ابتدايي در مناطق  درسي زبان ها و فنون ياددهي و يادگيري مطلوب، برنامه شيوه. 1

 دوزبانه از ديدگاه معلمان کدامند؟

آموزي  درسي زبان هاي ياددهي و يادگيري مطلوب، برنامه ينه شيوهزم درآيا بين ديدگاه معلمان . 2

يزان م تحصيالت، سطح شناختي )جنست، دوزبانه با توجه به عوامل جمعيت تدايي در مناطقدوره اب

 سابقه( تفاوت وجود دارد؟

آموزي دوره ابتدايي در مناطق  درسي زبان هاي ياددهي و يادگيري برنامه شيوه وضعيت فعلي. 3

 دوزبانه از ديدگاه معلمان چگونه است؟
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 پیشینه پژوهش 

حال  انجام شده است، با اين آموزي هاي مختلف زبان جنبه در ارتباط با ناگونيگوهاي  پژوهشاگرچه 

درسي  مطلوب برنامه ها و فنون ياددهي و يادگيري هاي شيوه ويژگيبا موضوع  مرتبطهاي  پژوهش

ها تنها به يکي از  پژوهش بيشتر .است شمار انگشت آموزي دوره ابتدايي در مناطق دوزبانه زبان

ها و فنون  شيوهعنصر اثرگذار  توجه به .اند کردهدوزبانگي توجه آموزي يا  زباننامه درسي بر يها مؤلفه

 2016) پژوهشنتايج نيز اندک بوده است.  آموزي درسي زبان مطلوب در برنامه ياددهي و يادگيري

Afshari and et al.,) بر اريد يمعن تأثير در کالس درس، مادري زبان بهارائه بازخورد  نشان داد که 

 بر چنداني تأثير فارسي زبان به دارد و بازخورد آموزان دوزبانه دانش نوشتن و خواندن پيشبرد

از سوي ديگر بازخورد به زبان بومي )کردي( به  .است نداشته آنان نوشتن و خواندن پيشرفت

 ،ين دستاز اپژوهشي ديگر  در .باشد مؤثردر بهبود عملکرد آنان  تواند يمآموزان دوزبانه  دانش

(Fayyazi and et al., 2017) دوزبانگي و جنسيت بر هوش زباني و هوش رياضي  يرتأثبررسي  به

هاي هوش  دوزبانه در بخشآموزان  نتايج نشان داد دانش .پرداختند زبانه يکآموزان دوزبانه و  دانش

بر اين، با در  الوهعبرتري دارند و  زبانه يکآموزان  دانش بامنطقي در مقايسه  -زباني و هوش رياضي

رياضي به نفع  -يمنطق در هوش يابيخودارزنظر گرفتن متغير جنس، تفاوت معناداري بين نمرات 

 از پسران برتري دارند. يمعنادار طور بهدختران در هوش زباني  که  يحال درداشت، پسران وجود 

 با يشناخت واج گاهيآ و گيدوزبان بين رابطه بررسي به (Jen Kuo and et al., 2017) همچنين

 نشان نتايج. پرداختند آموزي زبان انتقال تئوري گسترش و ساختاري حساسيت تئوري مجدد بررسي

 .هستند تر يقو اطالعات پردازش فرآيند در شان هزبان تک همتايان از دوزبانه کودکان که داد

يي شهر سنندج توسط پنجم ابتدا پايه دوزبانه آموزان انشد انشايي خطاهاي در پژوهشي، همچنين

(Azizi and Kohzadi, 2014) .مورد آموزان دانش يها نوشته درکه  دادنشان  نتايج تحليل شد 

 از گردد. مي مشاهده واژگاني - زباني و نحوي -زباني نوشتاري خطاهاي از يتوجه قابل انواع مطالعه

  .است گرديده زارشگ آنان واژگاني خطاي از بيش آموزان دانش نحوي خطاي خطاها، نوع نظر

ديگري  يها مؤلفهو  آموزي بر فرايند زبان يرگذاري پديده دوزبانگيتأث ،ها ديگري از پژوهش دستة    

-Teubner) جمله از. اند و مانند آن را بررسي کرده يتخالق کنترل شناختي، کنترل اجرايي، مانند

Rhodes  and et al., 2016)  ت تعارض، کنترل شناختي و بازيابي بر نظار دوزبانگياثرات به بررسي

همچنين  .دهد يمشناختي را افزايش  يريپذ انعطاف گيدوزبانمزيت  دادنتايج نشان  .پرداختند مسير

(Poepse and Weiss,2016)  نتايج .پرداختند دوزبانگي بر يادگيري کلمات آماري يرتأثبه بررسي 

 ،گيرند قرار مي ساختارهاي چندگانه آماريرض ها زماني که در مع دوزبانه که بود از آنحاکي  آنان

توجه به  چند ممکن است اين امر تحت تأثير تجربه زبان يا هر ،قدرت تشخيص بيشتري دارند

که نشان دادند  ( 2015Thierry,  andKuipersديگر، ) يپژوهش در .باشدفرد هم مطالعات قبلي 

 andCalvo راستا )در همين . دهد ميدوزبانگي توجه کلي را در طول ادراک گفتار افزايش 
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Bialystok, 2014 ) اثرات مستقل دوزبانگي و وضعيت اجتماعي و اقتصادي بر توانايي زبان و عملکرد

نسبت به  تري پاييننمرات  دوزبانه کودکانکه داد نتايج نشان  کردند.را بررسي  کودکان اجرايي

 زبانه يککودکان اما نمرات باالتري نسبت به آوردند،  دست بهزبان  هاي آزموندر  زبانه يککودکان 

و  دوزبانگيرابطه بين ، ( 2011Kim,  andLee)همچنين . در وظايف عملکرد اجرايي کسب نمودند

 آنان نتايج بررسي کردند.را  آمريکايي با ارتباط چند فرهنگي-اي کرهآموزان  خالقيت بالقوه در دانش

از جنسيت يا سن، رابطه مثبت  نظر صرفقيت افراد، خال با دوزبانهکه سطح تحصيالت  نشان داد

 دارند. 

 فرايند با رويارويي در معلمان ديدگاه از را آموزي زبان درسي برنامه ،ها پژوهش از ديگري گروه    

 و است بوده توجه مورد حاضر نيز پژوهش در که رويکردي ،اند کرده بررسي آموزي درسي زبان برنامه

 Gkaintartzi) ،مثال  عنوان بهاي مربوط به اين حوزه نيز داراي اهميت است. ه بررسي نتايج پژوهش

and tsokalidou, 2011)  را در چهار پنهان بودن دوزبانگي کودکان و ايدئولوژي معلم در پژوهشي

گي، يادگيري زبان دوم و حفظ زبان اقليت دوزبانسطح در مدارس اصلي يونان در مورد تنوع زباني، 

معلمان از اهميت دوزبانگي آگاهي دارند و نگهداري زبان  که . نتايج نشان دادراردادندق بحث مورد

، در امر آموزش دوزبانهعدم پذيرش مطلق زبان اقليت در آموزش و تفکيک نکردن فراگيران  تا اقليت

 اي موردي به بررسي ( در مطالعهSarfraz and et al., 2015) ،پژوهشي ديگر دررا عنوان نمودند. 

ها نشان داد که  آموزي ارتباطي پرداختند. نتايج آن آموزان و معلمان از روش زبان ادراکات دانش

 آموزي ارتباطي دارد. اي مثبت با رويکرد زبان آموزان و معلمان رابطه ادراکات کلي دانش

 

 پژوهش شناسی روش 

ترکيبي است.  وهشيپژ ،نوع نظر ازبنابراين  روش پژوهش حاضر شامل دو بخش کيفي و کمي است؛

 نيز کمي بخش در و مصاحبه با ابزاري دارشناسيپدپژوهش در بخش کيفي، مبتني بر روش طرح 

معلمان دوره شامل  ،جامعه آماري در بخش کمي .بودپرسشنامه  با ابزار پيمايشي پژوهش طرح

ن، رد، بِشهرک يها شهرستاندر مناطق دوزبانه  1395-1396 سال تحصيلي شاغل به تدريسابتدايي 

 جدول از با استفاده از معلمان نفر 968و از مجموع  بلداجي و جونقان بود هاي و بخش سامان

 زياد وسعت علت به .شدند انتخاب پژوهش آماري ةنمون عنوان به نفر 275 تعداد ،مورگان يريگ نمونه

ي ا مرحله تکي ا هيحنايا  يا خوشه به شکل يريگ نمونه روستاها، و شهرها ،ها شهرستان زياد تعداد و

که در تحقيق  جا آن گيري بخش کيفي پژوهش به شکل هدفمند انجام گرديد. از نمونه .انجام شد

است، به انتخاب  يبررس مورد يها دهيپد تر قيفهم عمبراي ها،  کيفي، هدف انتخاب مورد يا نمونه

بر اين اساس،  .ه باشندداشت يبيشترکه با توجه به هدف پژوهش اطالعات  شود يمواردي پرداخته م

عنوان جامعه آماري در بخش کيفي انتخاب شدند. مبناي کفايت نمونه در اين  استاني بهمعلمان برتر 

 اشباع نظريبود. براساس تشخيص پژوهشگران،  آمده دست بهبخش نيز تکراري شدن اطالعات 
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در بخش  گردآوري اطالعات. از معلمان رخ داد هنفر 40در حجم نمونه  يباًتقرها در اين بخش،  داده

 .انجام شد ،ليکرت اي در مقياس پنج نمرهسؤال  25شامل  ،پرسشنامه محقق ساختهاستفاده با  کمي

پس از گردآوري  بنابراين بود. مندساختار نيمهها، مصاحبه  آوري داده در بخش کيفي نيز، ابزار گرد

و در مقايسه با آوري  جمعنيز ي در بخش کيف حاصل از مصاحبه اطالعات ها در بخش کمي، داده

 .نتايج کمي تحليل گرديد

 افزار نرم)در روش تحليل عاملي تأييدي  تعيين روايي سازه، از روايي همگرا، با استفاده از منظور به    

PLS) گيري اندازه را واحدي خصيصه که ييها آزمون نمرات ميان همبستگي اگر .استفاده شد 

 اين بر. (Davari & Rezazadeh, 2014دارد ) ابزار روايي بودن همگرا از نشان باشد، باال کنند مي

روايي  دهنده نشان که گرديد برآورد 79/0 ،ساخته محقق پرسشنامه براي همگرا روايي ميزان اساس،

در )اساس ضريب آلفاي کرونباخ بر ابزار همچنين ميزان پايايي .بود استفاده مورد ابزار مطلوب

بود.  استفاده موردپايايي مناسب پرسشنامه  دهنده نشانشد که  برآورد 93/0( نيز SPSS22 افزار نرم

 تعداد يجهنت در و شدند حذف 30/0 از کمتر عاملي بار داشتن دليل به سؤال 2 نامه پرسش يندر ا

 .(1)جدول  يافت کاهش سؤال 25به  عدد 27 از ها پرسش نهايي

 توزيع بودن نرمال از اطمينان مستلزم (امتريک و ناپارامتريکپار)آزمون  از استفاده که ينا به نظر    

 براي آن از  پس و اجرا (k-s-z) رهيتک متغاسميرنوف  –کولموگروف  آزمون ابتدا ،باشد يم ها داده

 افزار نرم دراثر ) اولويت و عاملي تحليل هاي آماره ،سطح آمار استنباطي در ها داده وتحليل  يهتجز

SmartPLS )و  آزمون يومان ويتني واليس، -ن کروسکالو آزمو t افزار نرمدر ) يا نمونه تک 

SPSS22) روش ساختارمند، نيمه مصاحبه از حاصل يها داده تحليل جهت همچنين. شد گرفته کاربه 

 .گرديد استفاده يبند مقوله

 

 پژوهش های یافته

 پژوهش کمی های یافته

آموزي دوره ابتدايي  درسي زبان يادگيري مطلوب، برنامهها و فنون ياددهي و  شيوه ،پژوهش اول سؤال

 و عاملي بار نتايج ،1جدول قرار داده است.  يبررس مورد را در مناطق دوزبانه از ديدگاه معلمان

آموزي دوره  درسي زبان ها و فنون ياددهي و يادگيري مطلوب، برنامه شيوه از يک هر اثر اولويت

 رابطه در شاخص يک عاملي بار مقدار هرچه اساس، اين بر  دهد. مي شانن را ابتدايي در مناطق دوزبانه

 سهم شاخص آن باشد، بيشتر ها و فنون ياددهي و يادگيري( شيوه)در اينجا  مشخص سازه يک با

از  تر بزرگ مقادير ومطلوب  6/0تا  3/0بين  عاملي بار ميزان .کند يم ايفا سازه آن تبيين در بيشتري

 به مربوط عاملي بار مقادير تمام که است آن از حاکي 1جدول  هستند. نتايج مطلوب خيلي 6/0

عامل  ميان رابطه بنابراين؛ هستند 3/0از  تر بزرگ ها و فنون ياددهي و يادگيري مطلوب شيوه

 به مربوط هاي گويه از يک هر) مشاهده قابل متغيرهاي و (ها و فنون ياددهي و يادگيري مطلوب شيوه)
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 t مقادير تمام همچنين، .است مطلوب موارد تمامي در (نون ياددهي و يادگيريها و ف شيوه

ها و فنون ياددهي و  شيوه از يک هر اثر اولويت ترتيب  ينا  به و است 96/1تر  بزرگ شده محاسبه

 اثر اولويت معلمان باالترين نظر از اساس، اين بر .است يرشپذ قابل 05/0سطح  در يادگيري مطلوب

 در فرايند آموزش، بشنو و جواب بده( روش پرسش و پاسخ )شامل دو فنِ ببين و بگو» به طمربو (1)

، يا برنامهروش آموزش » ( مربوط به25آن ) کمترين و« آموزي مناطق دوزبانه است و تدريس زبان

 از استفاده معلمان، ازنظر بنابراين، «آموزي مناطق دوزبانه است و تدريس زبان در فرايند آموزش

 در اولويت اول آموزي دوره ابتدايي مناطق دوزبانه درسي زبان برنامهدر تدريس  پرسش و پاسخوش ر

 کند مييک نظام آموزش انفرادي است که کوشش  درواقعکه ) اي برنامهروش آموزش و استفاده از 

اددهي و ها و فنون ي شيوه آخر اثر اولويتدر  ،.(دانش آموزان هماهنگ سازد نيازهاييادگيري را با 

در ها و فنون ياددهي و يادگيري  شيوه از يک هر اثر اولويت به مربوط نتايج .گيرد قرار مي يادگيري

 که است واقعيت اين دهنده نشان آموزي دوره ابتدايي مناطق دوزبانه درسي زبان برنامهفرايند تدريس 

اثر  هاي يتاولوو  دهد يم که کودکان را در فرايند ياددهي و يادگيري شرکت ييها روشاز  استفاده

ابتدا بر موضوع  ها روش)شيوه پرسش و پاسخ، بحث گروهي و ايفاي نقش( که در اين م سواول تا 

درست حرف  مسألهبه  يتنها درو  شود يمدرست ديدن، درست گوش دادن و درست فهميدن تکيه 

 مناسبي جايگاهپردازد و  آموزي مي اصلي زبان چهار مهارتبه آموزش  درواقعکه  گردد يم يدتأکزدن 

اي يا شيوه نمايشنامه ،ها روش يکي از اين .دارد درس اين در معلمان موردنظر مطلوب يها روش در

براي  توان يمشيوه  از اين دارد.مناطق دوزبانه  يآموز زباندر  جايگاه مهمي که است ايفاي نقش

. در اين شيوه، دو يا چند ه کرداستفاد تجسم عيني موضوعاتي که براي نمايشنامه مناسب هستند

کنند. بديهي است براي آموزش نمايشنامه اجرا مي صورت بهکودک به کارگرداني مربي موضوعي را 

پرسي در يک مهماني  ي خاص مثل خريد از فروشگاه و احوالها تيموقعي ارتباطي در ها مهارت

فاي نقش در اين شيوه نياز به توان از اين شيوه سود برد. البته بايد به خاطر داشت که اي مي

 نظر موردي خاص بازيگري ندارد. بلکه مربي بنا به موقعيت، هدف و محتواي آموزشي ها مهارت

همچنين اين شيوه براي برخي کودکان کمرو و خجالتي که در  کند.از آن استفاده مي ضرورت به

را کودک هم ضمن بازي زي ،رکت کمتري دارند، بسيار مفيد استيادگيري مشا -فرايند ياددهي

با هيجان مراحل  و برقرار کردهارتباط عاطفي  ها آننمايشي و هم حين مشاهده بازي ديگران با 

و  يافته يشافزابه مطالب  کودکو توجه دقت، تمرکز حواس  ،ترتيب ينبدکند.  نمايش را دنبال مي

اي سه دسته افراد نقش مهدر شيوه تدريس نمايشناد. ردگ مي  زبان مؤثرتريادگيري بهتر و  باعث

اجراکننده درس و  عنوان بهدو يا چند کودک  ريز و کارگردان نمايش.برنامه عنوان بهدارند: مربي 

توانند درباره مسائل نمايش يادگيرنده و تماشاگر که پس از نمايش مي عنوان به. بقيه کودکان بازيگر

بخش و نتايج  پژوهشر گرفتن پيشينه با در نظ (.Zandi, 2014) اظهارنظر، سؤال و بحث کنند

 .باشد آموزي در مناطق دوزبانه مربيان زبانتدريس  هاي يتاولواين روش بايد در  ،کمي
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همان تدريس  درواقعکه  رايانه يلهوس بهآموزش  و يا برنامهروش آموزش  از استفاده ديگر، سوي از    

خود به ورق زدن مطالب  آموز دانش ،اپيچ يا برنامهاست، با اين تفاوت که در تدريس  يا برنامه

رايانه پيشرفت در مطالعه، در کنترل  يلهوس بهدر آموزش  که يدرحال ،است فردو به اختيار  پردازد يم

 ،شود يماجازه دريافت مطالب تازه به او داده در يک مرحله  با موفقيت آموز دانشرايانه است و 

 آموزي مناطق دوزبانه زبان . معلماننيست معلمان نظرمورد ياددهي و يادگيري ،مطلوب شيوه چندان

)پرسش و پاسخ، بحث گروهي و ايفاي نقش(  بيشتر از روش تدريس تعاملي که دهند يم ترجيح

مهم زباني  يها مهارت ها نشان داده است که پژوهش. استفاده نمايند کودک زباني هاي يادگيريبراي 

اين امر از طريق  .شود ميطريق تجارب تعاملي تقويت  نظير صحبت کردن، گوش دادن و استدالل از

کنند  گروه همکار تجربه مي عنوان بهکه يکديگر را  آموزان موقعيتي که در تدريس تعاملي براي دانش

  شود. ايجاد مي

 عليرغم که دهد يم نشان همچنين ها و فنون ياددهي و يادگيري شيوه اثر اولويت به مربوط نتايج    

 يها روشبراي  اولويت بااليي معلمان ،يآموز زبانهي و يادگيري و دياد حوزه صانمتخص يدتأک

و  ياجتماع رواني، يها جنبهله( که به تمام أگردش علمي، روش واحدها و حل مسمحور ) لهأمس

 از يکي .گيرند ينم نظر در الگوي کاوشگريو  ،کند يمآموزان توجه  سرانجام کل شخصيت دانش

از شناخت معلمان  عدم ازجمله اجرايي مشکالت ،بودن بر زمان در توان يم را هلمسأ اين يها علت

 .کرد جستجوتدريس روش  نوع اين يازن موردفضا و تجهيزات  ،ها روش

 
آموزی  زبان درسی برنامه ادگیریی -و فنون یاددهی ها یوهش از یک هر اثر اولویت و عاملی بار(: 1) جدول

 مناطق دوزبانه

 t اولويت اثر
بار 

 عاملي
  سؤال

16 45/26 611/0 
آموزي  و تدريس زبان در فرايند آموزش يمؤثرروش روش دريافت مفهوم 

 .مناطق دوزبانه است

1 

18 77/21 585/0 
آموزي  و تدريس زبان روشي مناسب در فرايند آموزش دهنده سازمان روش پيش

 .مناطق دوزبانه است

2 

22 78/19 534/0 
آموزي مناطق  و تدريس زبان در فرايند آموزش ثريمؤروش گردش علمي، روش 

 .دوزبانه است

3 

6 21/39 832/0 
تدريس نشستن و بلند شدن در  ،شيوه رفتاري کامل مانند آموزش راه رفتن

 مناسب است. يآموز زبان

4 

8 55/36 798/0 
 مناسب ،ي نمايشي مانند استفاده از مدل بدن انسانها وهيشاستفاده از 

 ست.ا يآموز زبان

5 

7 31/38 820/0 
صدا براي آموزش  -استفاده از شيوه صامت مانند استفاده از جدول تصوير

 مناسب است. يآموز زبان

6 
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3 44/45 871/0 
مناسب  استفاده از شيوه ايفاي نقش مانند آموزش فروشندگي با اجراي نمايش

 است. يآموز زبان

7 

2 25/47 882/0 
مناسب  آموزان دانش شده دهيدهاي  ن فيلمبحث پيرامو مثل ،شيوه بحث گروهي

 است. يآموز زبان

8 

4 24/46 870/0 
استفاده از شيوه حفظ و تکرار مثل حفظ و تکرار شعر و داستان براي آموزش 

 مناسب است. زبان

9 

1 32/50 893/0 
شيوه پرسش و پاسخ )شامل دو فنِ ببين و بگو، بشنو و جواب بده( در آموزش 

 مناسب است. زبان

10 

11 99/30 722/0 
 در ...هاي آموزشي مثل بازي تشخيص صدا، بازي من چي هستم؟ و شيوه بازي

 مناسب است. يآموز زبان

11 

20 11/24 560/0 
تدريس  مطلوب روش عنوان بهروش کاوشگري به شيوه محاکم قضايي 

 .آموزي مناطق دوزبانه است زبان

12 

 13 است. يآموز زبانروش مناسب  ييگو قصهاستفاده از شيوه  655/0 98/25 14

 14 است. يآموز زبانروش مناسب ي خوان کتاباستفاده از شيوه  561/0 35/20 19

13 51/27 677/0 
 يآموز زبانروشي براي آموزش  عنوان بهاستفاده از شيوه شعر و سرودخواني 

 است.

15 

5 32/41 843/0 
آموزي مناطق  بانو تدريس ز در فرايند آموزش مؤثريروش سخنراني روش 

 دوزبانه است.

16 

12 66/28 685/0 
و تدريس  در فرايند آموزش مؤثريروش  روش يادگيري تا حد تسلط،

 .آموزي است زبان

17 

25 10/11 422/0 
آموزي  و تدريس زبان در فرايند آموزش مؤثريروش  ،يا برنامهروش آموزش 

 .است

18 

17 00/26 599/0 
مهارت ورزي و ) سازها هيشبروش  در کالس درس و فرايند تدريس از

 .کنم يماستفاده  خودآموزي(

19 

 20 .آموزي است و تدريس زبان در فرايند آموزش مؤثريآموزش مشارکتي، روش  790/0 80/31 9

 21 .آموزي است و تدريس زبان در فرايند آموزش مؤثريپردازي، روش  روش بديعه 748/0 21/44 10

 22 .آموزي است و تدريس زبان در فرايند آموزش مؤثريروش اکتشافي، روش  554/0 14/32 21

24 96/24 485/0 
آموزي  و تدريس زبان در فرايند آموزش مؤثريروش  رايانه، لهيوس بهآموزش 

 مناطق دوزبانه است

23 

 24 است. يآموز انزبروشي براي آموزش  عنوان بهاستفاده از نمايش عروسکي  634/0 11/24 15

23 68/22 510/0 
آموزي  ، واحد تجربي و واحد پروژه( در فرايند زبانکار واحد) واحدهاروش 

 .است مؤثر مناطق دوزبانه

25 

 

آموزي دوره  درسي زبان مطلوب برنامه و فنون ياددهي و يادگيري ها يوهش ،دوم پژوهش سؤال    

 يزانم تحصيالت، سطح ،يتوامل جمعيت شناختي )جنسبا توجه به ع را ابتدايي در مناطق دوزبانه

و  ها يوهش متغير بههاي مربوط  نرمال دادهتوجه به توزيع غير با قرار داده است. يبررس موردسابقه( 
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( 2) جدول يومان ويتني استفاده گرديد.پارامتري دوگروهي  از آزمون غيرفنون ياددهي و يادگيري 

در اين پژوهش از سطح و فنون ياددهي و يادگيري  ها يوهش غيرمتدهد که سطح معناداري  نشان مي

بنابراين بين پاسخ معلمان زن و معلمان  ،( باالتر است025/0معناداري دوسويه آزمون يومان ويتني )

 دارد.نمرد به سؤاالت پرسشنامه تفاوت معناداري وجود 

 
 حسب جنسیت (: خالصه نتایج آزمون یومان ویتنی بر2) جدول

 متغير

 

 جنسيت

 

 تعداد

 
ميانگين 

 رتبه

 

 Zآماره 

سطح  

 معناداري

 يهدوسو

و فنون ياددهي و  ها وهيش

مطلوب،  يادگيري

آموزي دوره  درسي زبان برنامه

 ابتدايي در مناطق دوزبانه

  74/164  82  مرد 

841/1- 

 

265/0 
 

 زن

 

193 

 

52/191 

  

 

مطلوب،  و فنون ياددهي و يادگيري ها يوهش نظرات معلمان در مورد بررسي تفاوت بين براي    

از آزمون  حسب سطح تحصيالت، بر آموزي دوره ابتدايي در مناطق دوزبانه درسي زبان برنامه

دهد که سطح  ان مي( نش3جدول )گرديد.  گروهي کروسکال واليس استفاده غيرپارامتري چهار

مطالعه در اين پژوهش از سطح  دمور مطلوب و فنون ياددهي و يادگيري ها يوهش معناداري متغير

معلمان با  هاي بنابراين بين پاسخ .( باالتر است025/0معناداري دوسويه آزمون کروسکال واليس )

پژوهش  سؤاالتيک از  تفاوت معناداري در هيچ ،به سؤاالت پرسشنامه مدارک تحصيلي گوناگون

 گردد. مشاهده نمي

 
 یس بر اساس میزان تحصیالت(: خالصه نتایج آزمون کروسکال وال3جدول )

 متغير

 
ميزان 

 تحصيالت

 

 فراواني

ميانگين رتبه  

کروسکال 

 واليس

 

 خي دو

 
سطح 

 معناداري

و فنون ياددهي و  ها وهيش

مطلوب،  يادگيري

آموزي  درسي زبان برنامه

دوره ابتدايي در مناطق 

 دوزبانه

ديپلم و  

 يپلمد فوق

 
30 

 
25/153 

 

122/3 

 

   42/196  190  ليسانس  375/0

   50/184  51  يسانسل فوق 

   23/158  4  دکترا 

 

 و فنون ياددهي و يادگيري ها يوهش در مورد نظرات معلمان تفاوت بينهمچنين براي بررسي     

وجه به با ت بر حسب سابقه کار، آموزي دوره ابتدايي در مناطق دوزبانه درسي زبان مطلوب، برنامه
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جدول . از آزمون غيرپارامتري سه گروهي کروسکال واليس استفاده گرديد ،ها ال دادهنرم توزيع غير

در اين  مطلوب و فنون ياددهي و يادگيري ها يوهشمتغير دهد که سطح معناداري  ( نشان مي4)

بنابراين بين پاسخ  .( باالتر است025/0پژوهش از سطح معناداري دوسويه آزمون کروسکال واليس )

مشاهده با ميزان سوابق کاري مختلف به سؤاالت پرسشنامه، تفاوت معناداري  معلمان هاي معلمان

 گردد. نمي
 

 (: خالصه نتایج آزمون کروسکال والیس بر اساس میزان سابقه4جدول )

 متغير
 

 سابقه
 

 تعداد
ميانگين رتبه  

 کروسکال واليس

 
 خي دو

سطح  

 معناداري

و فنون ياددهي و  ها وهيش

، مطلوب يادگيري

آموزي  درسي زبان برنامه

دوره ابتدايي در مناطق 

 دوزبانه

 5کمتر از  

 سال

 
6 

 
65/174 

 

244/0 

 

995/0 

 10تا  5بين  

 سال

 
30 

 
25/173 

  

تا  10بين  

 سال 15

 
42 

 
12/177 

  

تا  15بين  

 سال 20

 
61 

 
50/178 

  

 20بيشتر از  

 سال

 
136 

 
11/178 

  

 

 ژوهشپ کیفی های یافته

در  آموزي زبان درسي برنامهو فنون ياددهي و يادگيري  ها يوهش فعلي وضعيت پژوهش، ومس سؤال

 مصاحبه شکل به پرسش اين به پاسخ. است قرار داده ارزيابي مورد را معلمان ديدگاه از مناطق دوزبانه

و  ها يوهش فعلي وضعيت در مورد را خود هاي يدگاهد معلمان آن طي و گرديد انجام ساختارمند نيمه

 منض .داشتند بيان ها ضعف و ها قوت بخش دو در يآموز زبان درسي برنامه فنون ياددهي و يادگيري

برنامه درسي و فنون ياددهي و يادگيري  ها يوهش مطلوب وضعيت با را ها آن نظرات، اين بررسي

 رديم.مقايسه ک گرفت قرار سنجش مورد کمي بخش در که معلمان نظر از يآموز زبان

 

 آموزی در مناطق دوزبانه زبان درسی و فنون یاددهی و یادگیری برنامه ها یوهش ضعف نقاط

و فنون ياددهي و يادگيري  ها يوهشفعلي  يها ضعف ينتر عمده از برخي شوندگان مصاحبه

 از .ندکرد تبيين اي که مشغول به کار بودند را در مناطق دوزبانه ابتدايي ةدور آموزي زبان درسي برنامه

 آموزشي هاي رسانه کمبود شامل، و فنون ياددهي و يادگيري ها يوهشضعف  نقاط ينتر مهم آنان، نظر

 محتواي آموزشي، معلمان، تدريس يها روشتنوع در  عدم مدارس، بيشتر در شنيداري ديداري و

دهي و يادگيري و فنون ياد ها يوهشبا  ها آنآشنايي  عدم ،استفاده از دبيران و معلمان دوره متوسطه
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جهت  يآموز زبانهاي آموزشي  هو کارگا ها کالسبرگزاري  عدم ،دوره ابتدايي آموزي زبان درسي برنامه

و عدم فضاي کافي براي انجام  ها کالسزياد  يتجمع تدريس نوين، يها روشآشنايي معلمان با 

پايين  اثر اولويت با باطارت در توان يمله را أاست. اين مس درس فعال و مشارکتي در کالس يها روش

روش واحدها و کاوشگري در  ،لهأروش حل مس ازجملهو فنون ياددهي و يادگيري فعال  ها يوهش

و  تدريس يها روشي معلمان متوسطه با يآشنا عدممشکالتي مانند  تحليل کرد. درواقع قسمت کمي

و فنون ياددهي و  ها وهشي کاربست به کمي اقبال معلمان که است شده باعث ،ها کالسجمعيت زياد 

 درس در معلمان مطلوب و فنون ياددهي و يادگيري ها شيوه يها تياولو. باشند يادگيري فعال داشته

 است. معلمان در يريگ جهت اين دکنندهييتأ نيز يآموز زبان

 ضعف نقاط از يکي عنوان به مدارس بيشتر در شنيداري ديداري و آموزشي هاي رسانه کمبود    

 از يکي يها گفته در درسي، برنامه و فنون ياددهي و يادگيري ها شيوه عليف وضعيت

 :است يافته نمود گونه نيا شوندگان مصاحبه

 خصوص به فارسي دوره ابتدايي يها کتاب که براي آموزش بهتر ييجاآن از»

است و معلمان ملزم به  شده  هيتهآموزشي  يافزارها نرم مناطق دوزبانه،

 يکي از نواقصرايانه و وسايل جانبي نبود ، حال نيباا، ستنده ها آناستفاده 

 «است مناطق دوزبانه يآموز زبان برنامه درسي فنون ياددهي و يادگيري

 (.1396 مهر ،7 شماره شونده )مصاحبه

اجرا  حال در آموزي زبان درسي برنامه در تدريس معلمان رضايت عدم باعث که يضعف  نقطه چنين   

يکي ديگر از  نظر از در فرايند تدريس است. ازين موردت وط به امکانات و تجهيزابيشتر مرب ،است

 در . وياست آموزي زبانعدم توجه به چهار مهارت اصلي  ،از داليل ضعف يکي گان،شوند مصاحبه

 :گويد مي ارتباط  اين

 و خواندن هاي مهارت به توجه بيشترين آموزي زبان درسي برنامه در»

 گوش مهارتنيازمند آن است  در مناطق دوزبانه که  يلدرحا ،است نوشتن

 صحيح دادن گوشقرار بگيرد زيرا  توجه موردبيشتر  کردن صحبت و دادن

 دراما ، شود مي بهتر کردن صحبت و خواندن بالطبع و بهتر نوشتن باعث

 «گيرد تدريس با توجه به محتوا اين امر صورت نمي يها روش

 (.1396 رمه ،13 شماره شونده )مصاحبه

 در گونه نيا نيزمناطق دوزبانه  يآموز زبانتدريس تکراري برنامه درسي  يها روشاز استفاده     

 است: شده منعکس شوندگان مصاحبه از يکي يها گفته

 کنم يممن در تدريس خود از روش سخنراني و پرسش و پاسخ استفاده »

بگو( و تکاليفي که  تمرين و تکاليفي با عنوان )ببين واز که در همين مورد 

چون اکثر  ،کنم بيشتر به شکل پرسش و پاسخ است استفاده مي
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ها باعث توجه و  ي هستند و حس رقابت در آنيآموزان آماده پاسخگو دانش

از قادر به استفاده  باالي کالساما به دليل جمعيت  شود تمرکز بيشتر مي

 (.1396مهر  ،5شونده شماره  . )مصاحبه«فعال نيستم يها روش

دوره ابتدايي، اهداف  معلم )راهنماي تدريس( راهنماي هاي ترسيم شده در کتب هدف براساس    

 يها مهارتآموزان و شناخت علمي و  در راستاي رشد و شکوفايي استعدادهاي فطري دانش اين دوره

  ميتقساري پردازي، انفرادي و رفت الگوهاي اجتماعي، اطالعات داده در چهار بخش عمده ،ها آنزباني 

معلمان با توجه به محتواي هر درس  ،در اين دوره يآموزش مقاصدو جهت نيل به اهداف  .است شده

دليل موانعي که ذکر شد معلمان براي اکثر  ؛ اما بهباشند يممختلف تدريس  يها روشملزم به اجراي 

 .کنند يماستفاده ي آموز زبانبرنامه درسي در  پرسش و پاسخ و تکراري سخنراني يها روشدروس از 

 

 آموزی در مناطق دوزبانه زبان درسی و فنون یاددهی و یادگیری برنامه ها شیوه قوت نقاط

 مواردي بر و فنون ياددهي و يادگيري، ها شيوه قوت نقاط نيتر مهم از مصاحبه مورد معلمان تحليل

ابعاد جديد  و تدريسدر  آموزشي يافزارها نرماز  يمند بهره ،راهنماي تدريستدوين کتاب چون 

پنج عنصر، تفکر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق در چهار عرصه  در توجه به برنامه درسي ملي

و فنون ياددهي و  ها شيوهاگرچه  ،درواقع .کيد داردتأ ،ارتباط متربي با خود، خدا، خلق و خلقت

 ،حال نيا با ،ديآ ينم حساب به معلمان مطلوب هاي روشو  است همراه ييها يکاست با فعلي يادگيري

نظر يکي از . است معلمان تيحما مورد آموزيهاي درسي جديد زباناهداف ذکر شده در برنامه

 گونه نيا يآموز زبانشوندگان در خصوص اهميت کتاب راهنماي تدريس در برنامه درسي  مصاحبه

 است:

پيشنهادي تدريس، مراحل  يها روشاهداف آموزشي،  ،در اين کتاب»

است که با کمک  شده انيبهر روش تدريس و نکات مهم هر درس ي اجرا

و  شوند يمن ياددهي و يادگيري آشنا هاي نوي با روشمعلمان اين کتاب 

و باعث جذابيت  کنند يمدر فرايند تدريس را کسب  هارت الزممدانش و 

 (.1396 مهر ،8 شماره شونده )مصاحبه «شود يمتدريس معلم 

اما اين  ؛مهندسان ياددهي و يادگيري است ينقشه اجراي درواقعهنماي تدريس کتاب را اگرچه   

 يافزارها نرممانعي که در مورد دوره ابتدايي وجود ندارد.  يها هيپاکتاب در تمام مدارس و همه 

در اين  14شونده شماره  . مصاحبهکند يمنيز صدق  يآموز زبانآموزشي در امر تدريس برنامه درسي 

 يد:گو ميخصوص 

فرايند در  آموزشي يافزارها نرماز امسال من معلم پايه اول هستم و »

و  آموزان يادگيري دانشتسريع  باعثو اين امر  کنم يمتدريس استفاده 

آموزشي  يها رسانهاين نوع دليل متنوع بودن  همچنين عالقه و شادي به
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ر د ازين موردسال گذشته به دليل نداشتن وسايل  که يدرحالشده است 

 بهره يب ها رسانه گونه نيا ياز مزايا فراتابو ئو ويد رايانههمچون روستا 

 (.1396 مهر ،14 شماره شونده )مصاحبه «بودم.

ابعاد جديد برنامه درسي ملي  ،و فنون ياددهي و يادگيري ها شيوهبا  مرتبط ديگر يها قوت ازجمله    

 :است کرده تبيين گونه نيا را لهأمس اين ،گانشوند مصاحبه از يکي است. يآموز زباندر برنامه درسي 

همسو با برنامه  يآموز زبان جديد برنامه درسي هاي تدريس درروش»

. اين امر باعث هاي زبان فارسي است گونه يتمام  بهدرسي ملي و توجه 

زباني و تقويت  يها مهارتزندگي و  يها مهارتارتقاي آداب و  يساز نهيزم

 مهر ،27 شماره شونده )مصاحبه «.شود يم موزانآ دانشدر  تفکر و خالقيت

1396.) 

و فنون  ها شيوه قوت و ضعف نقاط مورد در شوندگان مصاحبه يها دگاهيد از يا خالصه (5) جدول    

 حاوي جدول اين .دهد يم نشان را در مناطق دوزبانه يآموز زبان برنامه درسيياددهي و يادگيري 

و فنون  ها شيوه يها قوت و ها ضعفمورد  در شوندگان مصاحبه يها اهدگيد پرتکرارترين و نيتر عمده

ضعف  نقاط مورد در فراواني درصد بيشترين .است آموزي زبان برنامه درسيياددهي و يادگيري 

 ديداري و آموزشي هاي رسانه کمبود( مربوط به درصد 24) يريادگيو فنون ياددهي و  ها شيوه

آموزي در مناطق دوزبانه  زبان درسي نون ياددهي و يادگيري برنامهو ف ها شيوهدر  مدارس شنيداري

و فنون ياددهي و يادگيري  ها شيوهآموزشي در  يافزارها نرماز  يمند بهرهاست. در مورد نقاط قوت، 

 همچنينداد.  نشان را فراواني درصد(، بيشترين 33آموزي در مناطق دوزبانه با ) زبان درسي برنامه

 ويژه آموزشي ضمن خدمت يها دورهبرگزاري  عدم( مربوط به درصد 10) اوانيفر درصد کمترين

 آموزي در مناطق دوزبانه بود. زبان درسي و فنون ياددهي و يادگيري برنامه ها شيوهجهت آموزش 

 
 آموزی در مناطق دوزبانه زبان درسی و فنون یاددهی و یادگیری برنامه ها شیوه قوت و ضعف نقاط :(5) جدول

ه مقول

 اصلي
 درصد فراواني  تعداد  مقوله فرعي 

نقاط 

 ضعف

 
ي آموزشي ضمن خدمت ويژة تدريس در ها دورهبرگزاري  عدم

 مناطق دوزبانه
 3  10 

 13  4  ها و فنون ياددهي و يادگيري شيوهتنوع در  عدم 

 24  7  مدارس بيشتر در شنيداري ديداري و آموزشي هاي رسانه کمبود 

نقاط 

 قوت

 33  10  ي آموزشي در تدريسافزارها نرمي از مند هبهر 

 20  6  تدوين کتاب راهنماي تدريس 
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 گیری بحث و نتیجه

 و داشته است تأثير آموزان دانش يادگيري و آموزش فرآيند بر که بوده يمسائل از دوزبانگي همواره

 توانند يم دوزبانه فرادا دارد. مصداق جهان نقاط ةهم در که شود شناحته مي اي يدهپدعنوان  به

 پديده اين کنند. استفاده خود ارتباطي نيازهاي رفع در هاي مادري و رسمي زبان از مورد برحسب

 و تعليم متخصصان و شناسان روان شناسان، جامعه توجه مورد و دارد اي رشته يانم ماهيتي بيشتر

ي آموزشي مناطق دوزبانه، عالوه بر اي تاثيرگذار بر فرايندها عنوان پديده دوزبانگي به .است تربيت

آموزي به  هايي را به ويژه در زبان مورد آموزش، چالش تواند در تقابل با زبان رسمي که مي اين

هاي بااليي در آموزش مناطق دوزبانه ايجاد  ظرفيت نيز عنوان يک فرصت کودکان ايجاد نمايد، به

در مناطق  خصوص بهابتدايي  آموزشي دوره وعموض ترين اساسي آموزي بر اين اساس، زبان نمايد. مي

بهبود يادگيري  ينهزم در مناطق دوزبانه معلمانعملکرد اعتالي کيفيت  ،از سوي ديگر است. دوزبانه

و فنون ياددهي و يادگيري  ها شيوه استفاده از گرو در ،آموزي در برنامه درسي زبان آموزان دانش

 از که ييها گروه و افراد يدگاهاز د مناطق دوزبانه درسي هاي برنامه مطالعه و بررسي مطلوب است.

 هستند، درس يها کالس و مدارس يادگيري ياددهي هاي يتموقع در آن اجراي نزديک درگير

 مربوط به مشکالتو  ها چالش و مسائل ينتر مهم مورد در را مستندي اطالعات و ها داده تواند مي

 فراهم در مناطق دوزبانه دوره ابتدايي آموزي زباندرسي  هبرنام و فنون ياددهي و يادگيري ها شيوه

 يها کالس در آن ساختن عملياتي و اجرا در ،درسي برنامه اصلي مجريان عنوان به معلمان .نمايد

 هاي يدگاهد و نظراتبا بررسي  حاضر پژوهش ،در اين راستا. دارند  عهده بر را اصلي نقش درس،

 و فنون ياددهي و يادگيري ها شيوهبه تبيين  ،رمحال و بختيارياستان چها ابتدايي دوره معلمان

ترين  رخي از مهمب تا پرداخت مناطقاين در  آموزي دوره ابتدايي درسي زبان برنامهمطلوب 

نقاط  حل براي الزم سترهايدر اين مناطق شناخته شده و ب هاي تدريس روشهاي مربوط به  ويژگي

  آيد. فراهم درسي  برنامه اين اجرايي موانعبر طرف نمودن  ضعف و

قرار  ارزيابي مورد کيفي و کمي بخش در معلمان ديدگاه هدف پژوهش، به دستيابي منظور به    

روش پرسش و پاسخ )شامل دو فنِ  که استفاده از داد نشان کمي بخش در آمده دست به نتايج. گرفت

 عنوان بهآموزي مناطق دوزبانه  بانو تدريس ز ببين و بگو، بشنو و جواب بده( در فرايند آموزش

 وضعيت در معلمان ديدگاه از آموزي زبان درسي برنامه شيوه و فن ياددهي و يادگيري ينتر مناسب

 يها روشاز  استفاده به معلمان بيشتر تمايل داليل از يکي رسد يم نظر به .شود يم شناخته مطلوب

 Mousavi) نتايج تحقيق. است آموزي زباني به چهار مهارت اصل ها شيوهتدريس تعاملي توجه اين 

Zadeh and Ahmadi Mobarakeh, 2015) و (Azizi and Kohzadi, 2014) با نتايج اين  يزن

تعاملي  يها روشبايد از  ها دوزبانهکه براي درک معنا براي  ندمعتقد ها آندارد،  يخوان همتحقيق 

 مبني بر (,.Afshari and et al 2016) قيقنتايج تح اين يافته همچنين با .تدريس استفاده کرد

اين نتيجه  همخواني دارد.زبان رسمي است  از ثرترمؤ ،کاربرد زبان محلي براي آموزش که اين



 1397 95فصلنامه تدریس پژوهی                                                                            سال ششم، شمارة اول، بهار 

 

 و آموزشي هاي رسانهاز  استفادهبر که همسوست  (Pop, 2015) تحقيق هاي همچنين با يافته

  دارد. کيدتأ آموزي زبان شنيداري جهت تدريس ديداري

 شوند يم تقسيم مختلفي يها گروه به تفکر سبک نظر از آموزاندانش اينکه به توجه باحال،  با اين    

تدريس در برنامه  روش يک از استفاده بنابراين، ،استمتفاوت  هاي مختلف نيز درسو محتواي 

اس و بر اس متناسب با هر محتوا تلفيقي يها شيوه از استفاده و نيست مطلوب کودک درسي زباني

و فنون ياددهي و  ها شيوهمطلوب  وضعيت در .بود خواهد راهگشا خصوص اين درکتاب معلم 

و  يا برنامهروش آموزش و فنون  ها شيوه به اثر اولويت ينکمتر ،يآموز زبانيادگيري برنامه درسي 

 نشان و فنون تدريس ها روش گونه ينا انجام به کمي تمايل معلمان تعلق داشت. محور لهأمس

 نبودن مهيا که رسد يم نظر به ،ها آن بودن بر زمان و ها شيوه گونه ينا انجام دشواري برعالوه .دهند يم

آموزشي  يها رسانهدر دسترس بودن و عدم  ها کالس يجمعيت باال ازجملهتدريس  انجام شرايط

و  ها شيوه گونه ينازا معلمان گرداني يرو داليل ينتر مهم از ابتدايي، دوره مدارس دوزبانه مناسب در

هاي بخش کمي نشان  ييد يافتهبر تأ نتايج بخش کيفي پژوهش عالوه فنون ياددهي و يادگيري باشد.

و فنون  ها شيوهتنوع در  مدارس، عدم بيشتر در شنيداري ديداري و آموزشي هاي رسانه کمبود داد که

 روش تدريسة ويژآموزشي ضمن خدمت  يها دورهبرگزاري  عدم ياددهي و يادگيري و نيز

 و فنون ياددهي و يادگيري ها شيوه ضعف علل نيتر عمده ازجمله در مناطق دوزبانه، آموزي زبان

 . است معلمان ديدگاه از آموزي مناطق دوزبانه زبان درسي برنامه

هاي فرهنگي و زباني  با زمينهمتناسب ها و فنون تدريس و يادگيري زبان  گيري از شيوه بهره    

به  ،اين مناطق در کودکان زباني هاي مهارت مناسب پرورش  بر ، عالوهانه توسط معلمانمناطق دوزب

نيز اجتماعي علوم و علوم  مانند رياضي، ديگر هاي درس مفاهيم و مطالب تر آموزش بهتر و آسان

 در همه موضوعات بهتر تفکرامکان جا که يادگيري زبان زيربناي تفکر است،  آن از نموده وکمک 

 سطح ارتقاي بنابراين مهيا نمودن فضا و امکانات آموزشي و؛ شود آموزان فراهم مي براي دانش درسي

ضمن خدمت براي  يها کالسبرگزاري  کافي به توجه ،آموزشي يها برنامه در معلمان هاي ييتوانا

 آموزي زبان يها ضرورتاز  ها و فنون تدريس ويژة دوزبانگي، به خصوص در حوزه روش معلمان

  ق دوزبانه است.مناط

 

 یشنهادهاپ

و فنون ياددهي و يادگيري مطلوب  ها شيوه زمينه در زير پيشنهادهاي پژوهش، هاي يافته به توجه با

 :گردد يم ارائه در مناطق دوزبانه آموزي زبان درسي برنامه

ياددهي و  و فنون ها شيوه در معلمان يها ييتوانا سطح ارتقايشود که پيشنهاد مي .1

 يها کارگاهو  ها کالسمناطق دوزبانه از طريق برگزاري  آموزي زبانرنامه درسي ب يادگيري

 .قرار گيرد ريزان و کارشناسان دوره ابتدايي برنامه يها برنامهدر اولويت  ،آموزشي
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برنامه درسي  آموزشي در تدريس اثربخش يافزارها نرمو  ها رسانهبا توجه به اهميت  .2

مي توصيهمناطق دوزبانه  هوشمند در يتابلوهايانه و به را، تجهيز مدارس آموزي زبان

 .گردد

بر برنامه درسي دوزبانه و  ديتأکبا زبان  يشناس جامعهو  يآموز زباندرسي  واحد گنجاندن .3

 رشته مطالعات ژهيو به تربيتي علوم درسي يها برنامهدر ي ياددهي و يادگيري ها شيوه

 .شود توصيه مي زمينه اين در اني متخصصانس نيروي تربيت منظور به درسي يزير برنامه

در  ان مناطق دوزبانهمعلم به بيشتر اختيارات دادن آموزشي و سيستم در تمرکززدايي .4

موزش آمسئوالن  مدنظربايد  آموزي زبانبرنامه درسي  فنون ياددهي و يادگيري و ها شيوه

 باشد. کشور

آموزان  دانش باارتباط بهتر  ظورمن به معلمان شاغل در مناطق دوزبانهشود که  پيشنهاد مي .5

اين مناطق  يها سنتداب و آبومي و تا حدودي با زبان  محتواي آموزشي تر آسانو انتقال 

 آشنا باشند.

دليل ارتباط آن با موضوعاتي فراتر از حوزه آموزش مانند فرهنگ و  موضوع دوزبانگي به .6

شود که اين اساس توصيه ميهاي فراواني برخوردار است. بر  قوميت از اهميت و پيچيدگي

ثر در دوزبانگي و مسائل مربوط به آن در آموزش زبان، در ؤترين عوامل مبرخي از مهم

 هايي مستقل  مورد بررسي قرار گيرد.  پژوهش

تدريس  هاي مطلوب شود که موضوع روشگران حوزه زبان آموزي پيشنهاد ميبه پژوهش .7

آموزي و به شيوه کيفي مورد اه متخصصان زبانآموزي در مناطق دوزبانه را از ديدگ زبان

توان از شيوه شناسايي  بررسي قرار دهند. براي شناسايي افراد مطلع در اين موضوع مي

  افراد به روش گلوله برفي استفاده کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1397 97فصلنامه تدریس پژوهی                                                                            سال ششم، شمارة اول، بهار 

 
References: 

 

Afshari, A., Sadeghi, N., Henareh, R. (2016). Effect of feedback in native and formal Language 

on advancing reading and writing of bilingual students. Journal of Education and Evaluation, 

9 (24): 111-126. [In Persian]. 

Akbari Sheldereh, F., Ghasempour, H., Behravan, N., Sojudi, C. (2016). Persian teacher's guide. 

Tehran: Ministry of Education Press. [In Persian]. 

Alavi, S. K. (2014). Thinking and language. Tehran: Payam Noor University Press. [In Persian]. 

Arabi, A., Soltani, A., Esmi, K. (2017). Features of appropriate assessment of language teaching 

curriculum in primary schools. Journal of Educational measurement and Evaluation, 7 (17): 

109-131. [In Persian]. 

Azizi, N., Kohzadi, M. (2014). Analysis of writing errors among bilingual grade-5 students of 

primary schools in Sanandaj. Journal of Research in Teaching, 2(1): 19-32. [In Persian]. 

Ball, J. (2010). Enhancing Learning of Children from Diverse Language Backgrounds: Mother 

Tongue-Based Bilingual or Multilingual Education in the Early Years. UNESCO. 

Bialystok, E., Viswanathan, M. (2009). Components of executive control word repetition by 

bilingual and monolingual children. British journal of developmental psychology, 31 (3): 326-

340. 

Brisk, M. E. (2006). Bilingual education: From compensatory to quality schooling. Lawrence 

Erlbaum Associates, Inc. Publishers. 

Bunaiasu, C. M. (2014). Strategic directions regarding trainers’ instruction in the field of 

European curriculum’s planning and implementation. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 116: 1121-1126. 

Calvo, A., Bialystok, E. (2014). Independent effects of bilingualism and socioeconomic status on 

language ability and executive functioning. Cognition, 130 (3): 278-288. 

Davari, A., Rezazadeh, A. (2014). Structural Equation Modeling Using PLS. Tehran: ACECR 

Publications. [In Persian]. 

Fayyazi, A., Sahragard, R., Roshan, B., Zandi, B. (2017). Effect of bilingualism and gender on 

linguistic and logical-mathematical intelligence through comparison of bilingual and 

monolingual students. Bimonthly of Linguistic Studies, 8 (37): 225-248. [In Persian]. 

Francisco, D. (2007). Understanding teachers’ beliefs and practices toward bilingual education 

in a multilingual society: A Mozambican case study. Unpublished Doctoral Dissertation, 

University of Washington. 

Gkaintartzi, A., Tsokalidou, R. (2011). She is a very good child but she doesn’t speak”: The 

invisibility of children's bilingualism and teacher ideology. Journal of Pragmatics, 43: 588-

601. 

Hokmi, M. (2015). Role of cultural activities of schools on language teaching of primary school 

students. Unpublished Master's Dissertation. PN University. [In Persian]. 



98   ها و فنون یاددهی و یادگیری مطلوب تببین شیوه... 

 
Jen Kuo, A., Yuuko Uchikoshi, B., Tae-Jin Kim, C., Xinyuan Yang, A. (2017). Bilingualism and 

phonological awareness: Re-examining theories of cross-language transfer and structural 

sensitivity. Contemporary Educational Psychology, 46: 1-9. 

Khani, R., Feizi, F. (2015). New methods of math teaching-learning in primary schools. 2nd 

National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, 

Social and Cultural Studies, Tehran, Soroush Hekmat Mortazavi Islamic Studies Center. [In 

Persian]. 

Klimova, B. F. (2014). Detecting the development of language skills in current English language 

teaching in the Czech Republic. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 158: 85-92. 

Kuipers, J., & Thierry, G. (2015). Bilingualism and increased attention to speech: Evidence from 

event-related potentials. Brain and Language, 149: 27-32. 

Lee, H., Kim, K. (2011). Can speaking more languages enhance your creativity? Relationship 

between bilingualism and creative potential among Korean American students with 

multicultural link. Personality and Individual Differences, 50: 1186-1190. 

Mousavi Zadeh, F., Ahmadi Mobarakeh, Z. (2015). Effect of educational games on language 

teaching of primary school Students. International Conference on Research in Social and 

Behavioral Sciences, Turkey - Istanbul. 

Poepse, T., Weiss, D. (2016). The influence of bilingualism on statistical word 

learning. Cognition, 152: 9-19. 

Pop, M-C. (2015). Course material design using the new technologies in language for specific 

purposes teaching and learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 182, 325 – 330. 
Teubner-Rhodes, S. E., Mishler, A., Corbett, R., Andreu, L., Sanz-Torrent, M., Trueswell, J. C., et 

al. (2016). The effects of bilingualism on conflict monitoring, cognitive control, and garden-

path recovery. Cognition, 150: 213-231. 

Samawi Aqdam, S. (2015). Bilingualism and the role of mother tongue in determining the 

approach to language teaching curriculum in bilingual areas. International Conference on 

Humanities, Psychology and Social Sciences, Tehran: International Broadcasting Center. [In 

Persian]. 

Sarfraz, S., Mansoora, Z., Tariqa, R. (2015). Teachers' and students’ perceptions of the 

communicative language teaching methodology in the CALL environment: A case study. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 199: 730-736. 

Sha'bani, H. (2014). Educational skills (teaching methods and techniques). Tehran: SAMT 

Publications. [In Persian]. 

Slavin, R. E., Madden. N., Calderon, M., Chamberlain, A., Hennessy, M. (2011). Reading and 

language uutcomes of a five-year randomized evaluation of transitional bilingual education. 

Center for Data-Driven Reform in Education (CDDRE). 

Syahrial, A. (2013). Communication strategies used by young learners in a bilingual classroom. 

Unpublished Doctoral Dissertation, Satyr Wacana Christian University Salagita. 

Trevor, A. H. (2015). The psychology of language. Psychology Press. 



 1397 99فصلنامه تدریس پژوهی                                                                            سال ششم، شمارة اول، بهار 

 
Yousefi, N., Ebadi, S., Saedi Dovaise, M. (2017). Investigating the L2 motivation of the 

undergraduate students from the perspective of the “L2 motivational self system”. Journal of 

Research in Teaching, 5 (3): 1-21, [In Persian]. 

Zandi, B. (2014). Language Learning. Tehran: SAMT Publications, [In Persian]. 


