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 چکیده 

وپرورش بررسی در پژوهش پیش رو نگرش معلمان و مدیران آموزشی درباره استفاده از زبان مادری در آموزش هدف:

های جوانرود، پاوه، روانسر شهرستاناورامانات )و مقایسه شد. تمامی معلمان و مدیران آموزشی مقطع ابتدایی منطقه 
 دهند.هش را تشکیل میو ثالث باباجانی( در استان کرمانشاه جامعه آماری این پژو

ها با اساتفاده از پرساشنام  آوری دادهساازی مد  همگرا بود. جمعو از نوع طرح مثلث روش تحقیق آمیخته روش:

 ها با استفاده ازساتتاریافته انجام شد. دادهسااتته( و ماابته نیمهنگرش نسات  به اساتفاده از زبان مادری )محقق

های آمار توصیفی، شامل های کمی از شاتصوتحلیل دادهتحلیل شادند. برای تجزیه mplus5و  spss22افزارهای نرم

وتحلیل ای و تی مستقل استفاده شد. تجزیهنمونهمیانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنتاطی، از آزمون تی تک
 د.های باصل از ماابته نیز با استفاده از روش تحلیل کمی انجام شداده

های کمی و کیفی پژوهش نشان داد: هر دو گروه معلمان و مدیران نست  های باصال از تحلیل دادهیافته ها:یافته

با هم وپرورش نگرش مثتتی داشاااته و در این زمینه تفاوت آماری معناداری به اساااتفاده از زبان مادری در آموزش

مدیران آموزشی نست  به استفاده از زبان مادری و فوایدی که ندارند. نتایج پژوهش متنی بر نگرش مثت  معلمان و 

وپرورش نست  کند مسئوالن آموزشآموزان تواهد داش  ایجاب میزبان مادری بر رشاد شناتتی و تحایلی دانش
تور دسهای آموزشی متتنی بر زبان مادری و یا دوزبانه را در تفاوت نتوده و برنامهآموزان بیهای فردی دانشبه تفاوت

 کار قرار دهند.
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 و بیان مسئله مقدمه
آموزان و تعامالت بین والدین، معلمان، دانش از ایمجموعهبراسااااس  آموزشااای هاینظامتمامی    

 هاآن یجمله ازعوامل زیادی قرار دارند که  تأثیراین تعامالت تح   ،اندگرفتهشااکل اعضااای جامعه 

 Abidogun and) اشااااره کرد زبانی هایارزشزبان و توان باه عوامل اجتماعی و فرهنگی مانند می

Adebule, 2013.)  گذارد. زبانیمی تأثیربر فرآیند آموزش متغیرهای اساا  که  ترینمهمزبان یکی از 

شااناتتی، عاطفی و اتالقی دهیم، نقش بیاتی در رشااد آموزان آموزش میکه از طریق آن به دانش

ند، دهکنند، تکالیف را انجام میآموزان از طریق زبان ارتتاط برقرار میکند، زیرا دانشآناان باازی می

 آموزاناز دانش هاییزبان گروه اگرتوانند. و مطالب را می دهندشوند، مطالب را ارائه میارزشیابی می

 هاآن آموزش در باشاااد، رسااامی متفاوت زبان با هجامع هایفرهنگترده به هاآن تعلق عل  به

 زیادی بد تا درس درکالس آموزاندانش رفتاردهد ، زیرا تحقیقات نشان میآیدمی پیش مشاکالتی

 هنجارهای با درس کالس هایفعالی  اساا  رو ضااروری این دارد. از قرار هاآن فرهنگ تأثیر تح 

 یادگیری بتواند تا شاااود منطتق هاآن فرهنگی هایو ارزش آموزاندانش این متفاوت اجتماعی

 ,Hamidizadeh, Fathivajargah, Arefi & Mehran)تحقق بخشد  مناستی شکل به را آموزاندانش

مختص به  چندزبانگی و دوزبانگیشااود این موضااوع فراگیر بوده و به همین دلیل گفته می. (2019

 یا زبان رسمی، زبان بر عالوه کشورها از در بسایاری .اسا  جهانی پدیدة یک نتوده و کشاور تا 

یادگیری  و آموزش هاآن از با اسااتفاده که دارد وجود نیز هاییگویش و هایا لهجه دیگر و هایزبان

 بهپدیدة دوزبانگی و  پیامدهای با مواجهه در کشااورها اغلب این . دربخشااندمی ارتقا را آموزاندانش

 .شاااودمی گرفته کار به 1دوزبانه وپرورشآموزش نام به وپرورشآموزش رفع تتعیض نوعی منظور

 و تدریس یادگیری برای زبان یک از بیش از اسااتفاده معموالً آموزش و پروش دوزبانه از منظور

 .(Leung, 2005) اس  تحایلی مطالب

 عرضاااه دوزبانگی آموزش دوزبانه از طرف طرابان وپرورشآموزشهایی که برای مد  ترینمهم    

 در .ورسازیو برنامه دوزبانه غوطه برنامه دوزبانه انتقالی، برنامه دوزبانه دوسویه؛ عتارتند از اس  شده

 سا  سه بیشتر از نوعاً و شودمی شاروع کودك مادری زبان طریق از انتقالی، آموزش آموزش برنامه

جایگزین زبان مادری  تدریجبه اکثری  گروه زبان از اسااتفاده که صااورتبدین کشااد،نمی طو  هم

شود. در مرابل آغازین برنامه آموزش انتقالی، آموزش متتنی بر زبان مادری اس ، ولی می آموزدانش

 در .شااوداسااتفاده می کند، باصاال پیدا تساال  اکثری  زبان در او که زمانی تا از این زبان مادری

کنند. می استفاده روش انتقالی از گواتماال و بولیوی کلمتیا، کشورهای بومیانِ بیشاتر التین آمریکای

های برنامه ناااف یعنی؛ شااودمی زبان رساامی و مادری بمای  دو از هر سااویه دو تدریس در روش

 .شوندمی ارائه رسمی زبان به دیگر نیمی و آموزدانش مادری زبان به آموزشی

                                                             
1. Bilingual education 
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 علمی باالی تواند کسب مهارتمی سویه دو دوزبانه آموزش اهداف Lindholm (2001) دیدگاه از    

 تعامل کامل برابر و درك آموزشی هایفرصا  نمودن فراهم آموزان،دانش همه برای زبان دو هر در

 موردبمای  کامل تعامل در رسمی زبان و آموزدانش مادری زبان روش این فرهنگی باشاد. در بین

 این در گیرد.می صورت برابر آموزشی هایفرص  و فرهنگی بین تعاملِ کامل و درك گیرندمی قرار

کند نمی ایجاد تحایلی پیشرف  و رسامی زبان یادگیری برای مانعی مادری یادگیری زبان صاورت

(Garcia, 2009). مطالعات آن براساااس و اساا  آمریکا کشااور در دوسااویه روش کاربرد بیشااترین 

ایاالت  در ابتدایی مدرسه یک در مثا  عنوانبه .اس  گرفته انجام روش این کارایی مورد جامعی در

 زبان مادری به درسی موضوعات روز ناف گردد؛ درمی اجرا شکل بدین برنامه این آمریکا فلوریدای

 با بار اند، اینشده ارائه آموزاندانش برای مادری زبان به مفاهیمی که دیگر نااف در و آموزاندانش

 هم شانگهای چین و مالزی اروپایی، کشورهای در برنامه این شود.می تدریس شانیبرا رسامی زبان

 اولوی  از دوسااویه روش مثت ، عملکرد عل  به که دهدمی نشااان مختلف مطالعات .دارد کاربرد

شاااود؛ های زیادی مشااااهده میهای دوساااویه تفاوتدر اجرای برناامه اسااا . بااالتری برتوردار

آموزان : دانش01-11( روش 1شود. در اجرا از یکی از دو روش زیر بیشاتر اساتفاده می طورمعمو به

کنند، درصاد از وق  تود را صرف آموزش و یادگیری به زبان مادری می 01با شاروع برنامه درسای 

محتوای درسای در این بخش به زبان مادری تدوین شاده اسا  و با گذش  زمان سهم زبان رسمی 

های : در این روش از ابتدا تا انتهای برنامه سااهم هر کدام از زبان81- 81( روش 2 شااود.بیشااتر می

شااود. آموزش سااوادآموزی و تغییری در آن ایجاد نمی اساا درصااد  81رساامی و مادری در آموزش 

درصااد شااود. ها و کل دوره آموزش به دو قساام  مساااوی در دو زبان تقساایم میبرای تمامی پایه

ن های کلی آسیاس  وابسته بهادری و زبان رسمی در کشورهای مختلف متفاوت و استفاده از زبان م

 دوزبانه در برنامه آموزشاسااا .  وپرورشآموزشدر  به زبان مادری دربااره اساااتفااده ازکشاااور 

 آموزدانششوند. انداتتن می تدریس فراگیرند، را تواهند، آنمی که زبانی در ورسازی کودکانغوطه

 این . هدفشاااودمیاقلی  زبانی در اساااتخر تمثیلی اسااا  که برای این مد  از آموزش بکار برده 

 زبان دوم یا زبان رسمی طریق از تدریس شده درسای موضاوع به آموزاندانش دساترسای هابرنامه

ش برای آموزش زبان فرانسااوی به کودکان روازایندر ایال  کِتِک کانادا  .(McGroarty, 2001)اساا  

استفاده  شروازاینرسد سیستم فعلی آموزش کشور ما نیز شود، به نظر میاستفاده می زبانانگلیسای

باعث  ورسااازیغوطه در روش آموزدانش پیشااین هایباتجربه زبان آموزشااگاه عدم پیوندکند. می

 یاف  او محتوای فرهنگی در و ناآشاناس  آن با که تیندب زبانی برابر در را تود آموزدانش شاودمی

 نگرش آمدن وجود به ساااززمینه تود زبان مادری دلیل بدون و گذاشااتن ناگهانی کنار. شااودمین

 و شااودمی مادری زبان گذاشااتن کنار ضاارورت القای یا و دومرساامی یا زبان  به زبان نساات  منفی

 بتینند.  تود یادگیری و طتیعی رشد با تقابل در را آموزش زبان انآموزدانش این اس  ممکن
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اساا ، عمالً بدون  دیگر هایزبانهیل یادگیری بتی یادگیری زبان مادری کلید اساااساای در تساا    

انی که زبان مادری آنان با زبان رسامی آموزدانشاساتفاده از زبان مادری فهم مفاهیم آموزشای برای 

عنی ی 2181هدف نهایی سااند توسااعه آموزش یا سااند  تواننمی. اساا  غیرممکنمتفاوت اساا  

رد را عملی ک "برای همه العمرمادامیادگیری  هایفرص تضمین آموزش فراگیر و با کیفی  و ایجاد "

ان متخااااان در سانین پایین فراهم آید. آموزدانشمگر آنکه فرصا  یادگیری به زبان مادری برای 

د، یکی باشاا وزآمدانشزبان معتقدند زمانی که زبان آموزش با زبان والدین، دوسااتان و محی  زندگی 

 ناپذیر. با توجه به اینکه زبان مادری جزء جداییافتدمییادگیری مواد آموزشااای به ساااهول  اتفا  

ان اسا ، ایجاد فضااا برای اسااتفاده و تقوی  آن یک الزام اتالقی اساا ، زیرا تمامی آموزدانشهوی  

کدگذاری شاااده اسااا .  هاآنان با زبان مادری آموزدانشپیشاااین  هاییادگیریتجربیات زندگی و 

های بعدی ی یادگیری زبانان زبان مادری را داربساااتی قوی براآموزدانش دهدمیتحقیقات نشاااان 

  .(Bismilla, 2011) دانندمی

آموزش متتنی بر زبان مادری آموزشااای اسااا  که با زبان مادری شاااروع و طی یک دوره گذر     

. در این روش شااودمیآموزشای  نظامنیز در زمان مشاخااای وارد  دومیا زبان  رسامیتدریجی زبان 

 جدید هایواژهکودکان فرصا  یادگیری مفاهیم کلیدی به زبان مادری تود را داشته و بعد از مدتی 

. تترگی و مهارت زبانی یادگیرندگان در زبان مادری سااتب رشد گیرندمیبرای آن مفاهیم را نیز یاد 

 تنها نهآموزش به زبان مادری  (.Heugh, 2006) شدن و نوشتن تواهد تحاایلی مخااوصاً در تواند

 ,Licuanan) بخشدها را نیز تساریع میدیگر زبانبلکه یادگیری  بخشادمیکیفی  آموزش را بهتود 

مثت  آموزش به زبان مادری بر یادگیری زبان و یادگیری ریاضاایات  تأثیرمطالعات همچنین  (.2010

اساااتفاده از زبان مادری در . (Dahm and Angelis, 2018; Saavedraa, 2020)  اندکرده تأییدرا 

نوعی  شاااودمیو باعث  آوردمیآموزشااای زمینه ارتقای فرهنگی و هویتی افراد را فراهم  هااینظاام

ان نگرش آموزدانشآید که در نتیجه آن  به وجودیکپاارچگی بین فرهناگ محلی و برناامه درسااای 

 هایلی فعامثتتی به فرهنگ تود نیز پیدا تواهند کرد. این موضوع باعث مشارک  بیشتر والدین در 

 دانندمیآنان نظام آموزشی را بخشی از جامعه و فرهنگ تود  در این صورت چراکه، شودمیمدرساه 

(Alidou et al., 2006). نیدبستاپیش، مهدکودكبر زبان مادری بیشترین فایده را در  آموزش متتنی 

بخوانند و مفاهیم جدید  گیرندمیان یاد آموزدانشو شاش سا  او  ابتدایی تواهد داش ، زمانی که 

، اندبرشاامردهمتخااااااان فواید زیادی برای آموزش به زبان مادری  (.Bachore, 2014) آموزندمیرا 

 ان برایآموزدانشصرف تدریس به  زمان زیادی شودمیوقتی برنامه درسای در یک زبان ناآشانا ارائه 

باعث  مسئله، این شودمییا زبان بیگانه رسمی صحت  کردن، تواندن، نوشتن و درك مطلب به زبان 

بهترین زمان برای یادگیری تواندن و درك مطالب درساای با زبان مادری یا زبان او  تلف  شااودمی

 ، انجام تکالیفسؤاالتآنان در بیان  شوندنمیان زبان آموزش را متوجه آموزدانشعالوه وقتی هشود. ب

و بتی نشان دادن آنچه واقعاً بلدند، ناتوان تواهند بود. این در بالی اس  که مزایای آموزش به زبان 
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 ,Perez) نیس دوران آغازین تحاایل بر کسای پوشیده آموزش و پروش و بخااو  در مادری در 

2019; Sibanda, 2019; Stoop, 2017; Walter and Dekker, 2011; Ball, 2010 and Smits, J., 

Huisman, J. and Kruijff, 2008.)  های زیادی از زبان مادری به عنوان عاملی مزابم و در برای سا

ترین باالا  ممکن به عنوان مدتلی برای ورود به آموزش و یادگیری با زبان رسااامی بینااناهتوش

زبانی کشورها با تأکید بر زبان رسمی داش . های تکسیاس شد، این موضوع ریشه در نگریساته می

توجهی باه زباان مادری تا زمانی که تحقیقات نحوه تعامل نهن انساااان با محی  و اساااتفاده از بی

های بررساای. (Erk, 2017)تجربیات زبانی متفاوت در این تعامالت را بررساای کردند، وجود داشاا  

به اوج تود رساااید و تأثیر آن بر  1021زبان مادری در دهه تجربی مربوط باه فوایاد اساااتفااده از 

مشارک  والدین و  (Richardson, 2001)نفس متغیرهای مشارک  در کالس درس و افزایش اعتمادبه

 ،(Benson, 2004) یآموزشهای مشارک  دتتران در فعالی ، (Cummins, 2001)یادگیری زبان دوم 

های مهارت، (Dahm and Angelis, 2018; Saavedraa, 2020)یادگیری زبان دوم و درك ریاضاای 

 (Perez, 2017)انتقادی تحایلی، مشارک  فعاالنه در کالس، دسترسی بیشتر به آموزش و رشد تفکر 

 تأیید شده اس .

، تواهدمیزیادی در طرابی و اجرا  هایمراقت با این اوصاف اجرای صحیح آموزش به زبان مادری    

Benson (2004)  در هر کشااور، اسااتخدام و آماده کردن  هازبانزبانی، توزیع  هایمد شااناسااایی

زبانی  هایسیاس والدین و  هایبمای معلمان آشانا به زبان مادری، طرابی و تولید مواد آموزشی، 

. داندمیبر اجرای کاارآمد آموزش متتنی بر زبان مادری  مؤثرعوامال  ترینمهمرا  وپرورشآموزشدر 

شناتتی تود از زبان او  به را به زبان دوم  هایمهارت توانندمینظریه کامینز، یادگیرندگان براساس 

یرندگان که یادگآنکه آنان قتالً در زبان او  به کفای  الزم رسیده باشند. زمانی شارطبهمنتقل کنند، 

از دانش مفهومی و زبانی را از زبان او  به زبان دوم  هایجنته هاآن، کنندمیاز زباان دوم اساااتفاده 

، این اتفا  نه فق  در تواندن و گوش دادن بلکه در صاااحت  کردن و نوشاااتن هم کنندمیترجمه 

پنج نوع عمده ترجمه  1زبانی -اجتماعی هایموقعی بسته به  دهدمیتحقیقات نشاان  .افتدمیاتفا  

یا زبان دوم( ممکن اسااا  اتفا  بیفتد. در نوع او ، ) یرسااامن یا زبان او ( به زبا) یمادراز زباان 

ان با اساتفاده از این نوع ترجمه مفهوم فتوسنتز آموزدانشمثالً  افتدمیترجمه عناصار مفهومی اتفا  

، جائیکه افتدمی. در نوع دوم، ترجماه راهتردهاای فرازباانی و فراشااانااتتی اتفا  کننادمیرا درك 

عملی استفادة  هایجنته. در نوع سوم کنندمیاستفاده  2ترسیمی هایدهنده ان از ساازمانآموزدانش

 هایموقعی در زبان مادری در  مورداسااتفاده، مثالً فرد از ایماء و اشااارات شااوندمیاز زبان ترجمه 

 نددامی، آنگاه که فرد شوندمی. در نوع چهارم، عناصر زبانی تاصی ترجمه جویدمیزبانی جدید بهره 

ی زمان، شوندمیترجمه  شناسیصوت هایآگاهیدر نوع آتر  ؛ ومعنای کلمه فتو در فتوسانتز چیس 

                                                             
1. sociolinguistic 
2. graphic organizers 
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 ,Bismilla) اندشدهمختلف از صاداهای مجزای تشاکیل  هایزبانکلمات مختلف در  داندمیفرد  که

ای بر گف  زیربنایِ مناساب در زبانِ او  شاامل سواد تواندن و نوشتن پایه مناستی توانمی (.2011

 کنندمیکودکانی که تحایالت تود را به زبانی شروع  ،(Sibanda, 2019) آغاز زبان دوم آموزی اس 

بیشااتری برتوردار بوده و قادر تواهند بود به شااکل  نفساعتمادبهکه از قتل با آن آشاانا هسااتند از 

او  مدرسه عمل کنند و زمان ارزشمند تود را در یک دوره بالتکلیفی که  هایسطحتری در اثربخش

 کنندبفهمند در کالس درس چه اتفاقی در با  وقوع اساا  صاارف نمی کنندمیطی آن تنها تالش 

(Spada and Lightbown, 2016). بر این تحقیقات نشان داده اس  تسل  بر زبان مادری یکی  عالوه

ان در فهم آموزدانشوقتی  (.Sibanda, 2019) اس تحایلی  و پیشارف  هاموفقی در از عوامل مهم 

-بدساایِ روانی هایبازی"و از  گیرندمیتواندن را توب یاد  ،زبان آموزش مشااکلی نداشااته باشااند

معنای عناصاار ناآشاانای متن از طریق رابطه با کل که در آن  کنندمیاسااتفاده  مؤثر طوربه "1زبانی

  .(Ocbian, Suod, Garduque and Arimado, 2015) شودمیپیغام استنتاط 

در مجموع باید گف  اگر یادگیرندگان یک کالس که همه زبان مادری یکسانی دارند، فرص  پیدا     

عملکرد یک قاعده را برای تود هایی برای فهم بهتر مساااائل، به زبان مادری مطرح و نکنند پرسااش

 توجیه کنند، مسلماً این کالس شانس بزرگی برای یادگیری بهتر یادگیرندگان را از دس  داده اس .

وزش به زبان مادری به عنوان اصلی اساسی برتالف کشاور ما، در بسیار از کشورهای دیگر موضوع آم

التته الزم اسا  یادآوری شود  اند.دهکر واکاویهای مختلف آن را پذیرفته شاده و متخااااان جنته

نیز با تود دارد، اولین چالش اصلی تنوع زبان مادری یادگیرندگان  هاییچالشاستفاده از زبان مادری 

ان ممکن اس  آموزدانشدر یک کالس درس اس . استفاده از زبان مادری گروه و یا اقلی  تاصی از 

ان باضر در یک کالس، کمتود منابع آموزدانشباعث ایجاد تتعیض شاود. عالوه بر تنوعِ زبان مادری 

 ,Awuor, 2019, Allahkarami, Aliabadi) باشااد سااازمشااکلد توانمیدرساای به زبان مادری نیز 

Sahraee and Delavar, 2018; Ball, 2012 .) 

اهمیتی که والدین و دیگر افراد جامعه برای زبان رسمی قائل هستند  نتوانمی ،بر موارد فو  عالوه   

که نگرش معلمان، والدین و  های تارجیپژوهش به در ادامه. (Sumalinog, 2018)را نادیده گرف  

در تحقیقی نگرش معلمان نست   Khejeri (2014) اند، اشاره تواهد شد.آموزان را بررسی کردهدانش

باه اساااتفاده از زبان مادری در مقطع ابتدایی را ارزیابی کرد. نتایج تحقیق بیانگر آن اسااا  معلمان 

نسات  به زبان رسامی ارزش کمتری برای زبان مادری قائل هستند. یکی از دالیل این نتیجه کمتود 

جود معلمان قتو  داشتند آموزش به زبان ومنابع آموزشای برای تدریس به زبان مادری اس . با این 

تری بین مادری بفظ فرهنگ بومی را در پی تواهد داشااا  و با اساااتفاده از آن ارتتاط صااامیمانه

آموزان آموزان و معلمان به وجود تواهد آمد. همچنین معلمان انعان داشتند زمانی که به دانشدانش

یان شان را بنفس بیشاتری نظراتبهتر و با اعتمادبه دهند از زبان مادری اساتفاده کنند آناناجازه می

                                                             
1. psycholinguistics guessing games 
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ای در اساااتفاده از زبان مادری را نگرش معلمان نیجریه Adesina and Okewole (2014)کنند. می

درصد معلمان آموزش متتنی  21بررسی کردند، نتایج بیانگر نگرش مثت  معلمان در این زمینه بود، 

زعم آنان طرابی دانسااتند. بهدرصااد آن را کارآمد نمی 81که پسااندید، دربالیبر زبان مادری را می

د، کنهای متتنی بر زبان مادری ایفا میدرسی نقش کلیدی در آموزشمناسب مواد آموزشی و برنامه 

شااده برای درك مفاهیم تأکید آنان همچنین بر نقش معلمان در اسااتفاده مناسااب از منابع طرابی

آموزان و معلمان را نسااات  به زبان مادری و کاربرد آن در دیادگااه دانش Bachore (2014)دارناد. 

های وی نشاااان داد بیشاااتر والدین و تقریتاً نیمی از ی کرد. یاافتههاای یاادگیری را بررسااامحی 

آموزان درباره زبان مادری نگرش منفی دارند. ولی بیشااتر معلمان نساات  به اسااتفاده از زبان دانش

( در اتیوپی 1سیدما) یمادرمادری در مدرساه دیدگاه مثتتی دارند. وی کمتود منابع و کتاب به زبان 

نقش نگرش در  Naom and Sarah (2014) داند.بان مادری در شرای  کنونی میترین چالش زرا مهم

رغم وجود عملی کردن اسااتفاده از زبان مادری را بررساای کردند، نتایج پژوهش آنان نشااان داد علی

ساایاساا  زبانی در اسااتفاده از زبان مادری نگرش منفی افراد جامعه نساات  به زبان مادری یکی از 

یی نشاادن اسااناد مربوط به اسااتفاده از زبان مادری در کشااور کنیا اساا . آنان به عوامل کلیدی اجرا

عوامل دیگری همچون تنوع زبان و لهجه، راهتردهای آموزشااای متناقض و کمتود منابع نیز اشااااره 

کنند. نتایج آنان نشاااان داد والدین نگرش مثتتی نسااات  به اساااتفاده از زبان مادری ندارد، آنان می

شااان برای پیدا کردن شااغل توب باید در زبان انگلیساای مهارت داشااته نهایتاً فرزندانمعتقد بودند 

جای فرآیند آموزش، از نتیجه و محااااو  نهایی آموزش نگران بودند.  بااشاااناد، به عتارتی آنان به

دانستند، می "2شاغل مناساب"معلمان در این تحقیق دلیل محتوبی  زبان انگلیسای را ارتتاط آن با 

ها و درك مفاهیم واقف بودند. برعکس دو گروه قتلی به اهیم  زبان مادری در ارزشااایابیهر چناد 

 شناسی قویاً از زبان مادری و نقش آن در پیشرف  تحایلی بمای  کردند.متخااان زبان

به بررسای نگرش دانشاجویان درباره استفاده از زبان مادری در آموزش  Ajepe (2014)در پژوهشای 

های آموزشاای از زبان رساامی اسااتفاده های وی نشااان داد بیشااتر فراگیران در محی پردات ، یافته

کند و به آن شاااان نقش مهمی در جامعه ایفا میوجود آنان معتقدند زبان مادری این کنناد، باامی

نند. ککنند، همچنین تأکید دارند که فرزندانشااان را به اسااتفاده از زبان مادری ترغیب میافتخار می

Mangila (2019)  تجربیات معلمان ابتدایی فیلیپین را در اساتفاده از زبان مادری بررسی کرد. نتایج

پژوهش وی نشاان داد نتود منابع رسامی به زبان مادری، آموزش ندیدن معلمان در اسااتفاده از زبان 

ترین ماادری و عادم مطاابق  و همساااانی معنایی برتی لغات در زبان مادری و زبان رسااامی مهم

 الت در آموزش به زبان مادری اس .مشک
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 ، تحااایل به زبانیهاآناز پیشااینه زبانی  نظرصاارفاگر در کشااوری قوانین برای تمامی کودکان     

توجه کنند،  آموزاندانش داشاته باشاند که به مشکلوجود  فهیم ، بیاتی اسا  معلمانیباشادوابد 

والادین را باه بفظ زباان ماادری ترغیب کنند و درك کنند که یادگیری زبان دوم یا زبان رسااامی 

وقتی نگرش معلمان درباره اهمی  زبان  دهدمیمطالعات نشان . نیازمند زمان و ساعی و تالش اس 

آموزان نیز های دیگر و یا محتوای آموزشاای مثت  نتاشااد، دانشمادری و نقش آن در یادگیری زبان

تحقیقات تجربی  آنجائی کهاز . )Saavedraa, 2020(اعتتاری برای زبان مادری تود قائل نخواهند بود 

متعدد  هایپژوهشفراوان دارند و  تأکیدجدید بر اهمی  زبان مادری به عنوان رساااانه ارتتاطی پایه 

از زبان مادری برای کمک به فرآیند  برداریبهرهضرورت  مؤیداسا  که  شادهانجامدر یک دهه اتیر 

الزم اسااا  نگرش معلمان و مدیران آموزشااای  ،(Spada and Lightbown, 2016)اسااا  آموزش 

او  در این زمینه مخ هایدورهتا در صاورت نیاز اقدامات الزم و  مطالعه و بررسای شاود بارهدراین

استفاده از زبان مادری عاملی موثر دهد نگرش نست  به ها نشان میتدارك دیده شاود، زیرا پژوهش

نحوه تفکر و پردازش  متخاااااااان معتقدند نگرش.  (Azizi et al, 2018)باشااددر پویایی آن می

ار قر تأثیرو فرآیند رفتار را تح   کنندمی، به عنوان طرح نهنی عمل کنندمیاطالعات را مشاااخص 

 توانمی افراد، هاینگرش دادن تغییر با که دارد امر این بر دالل  ضمنی طوربه فرض این .دهندمی

تی، شنات مؤلفهو کنتر  کرد. نگرش نظامی بادوام اسا  که شاامل یک  بینیپیش را هاآن رفتارهای

شناتتی شامل افکار فرد درباره موضوع تا   یمؤلفه و تمایل به عمل اسا . ابسااسای مؤلفهیک 

مثت  و  هایارزیابیبه موضوع تاوصاً  ابسااسای شاامل هیجانات و عاطفه فرد نست  مؤلفهاسا ، 

رفتاری یا تمایل به رفتار چگونگی تمایل به عمل فرد در راستای موضوع را شامل  مؤلفهمنفی اس  و 

توان از توفیق اصااالبات و های آموزشاای زمانی میدر نظام (.Torkan and Kajbaf, 2008) شااودمی

آن  یهامؤلفهو  ها، بر نگرشمهاجرایی کردن آمرانه برنا جایبهکه  های آموزشاای صااحت  کردبرنامه

 آموزشی هایسیاس توان مداتالت و بدون درگیری فعاالنه معلمان نمیزیرا ؛ معلمان متمرکز شد در

 صورتبهها را ها و سیاس این معلمان هستند که باید این برنامه چراکهآمیز توصیف کرد، را موفقی 

رو، بررسای و مقایسه نگرش معلمان و هدف اصالی از پژوهش پیشبه همین دلیل عملی اجرا کنند. 

رغم وجود پیشاینه پژوهشی تارجی علی اسا .مدیران آموزشای نسات  به اساتفاده از زبان مادری 

ان و والدین نساات  به زبان مادری، پژوهشااای داتلی در این زمینه آموزدانشدرباره نگرش معلمان، 

 زیر اس : سؤاالتپژوهش پیش روی به دنتا  پاسخگوئی به یاف  نشد. 

 

 چگونه اس ؟ وپرورشآموزشنگرش معلمان درباره استفاده از زبان مادری در  -

 چگونه اس ؟ وپرورشآموزشنگرش مدیران آموزشی درباره استفاده از زبان مادری در  -

تفاوت  وپرورشآموزشدری در آیا بین نگرش معلمان و مدیران آموزشای درباره استفاده از زبان ما -

 وجود دارد؟
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 پژوهش شناسیروش
. در این مد  اساااتفاده شااادو از نوع طرح مثلث ساااازی مد  همگرا  روش آمیختهدر این پژوهش 

 آوریجمعیکسان و متشابه  هایپدیدهجداگانه برای  صورتبهی کیفی و کمی را هادادهپژوهشاگران 

از  . پژوهشگرانشاودمیهمگرا  هاآنو ساپس نتایج متفاوت در طی تفسایر  کنندمی وتحلیلتجزیهو 

ا نتایج کیفی را ب تواهندمیو یا  که قاااد مقایسااه نتایج را دارند کنندمیاین مد  زمانی اسااتفاده 

و مدیران  نفر( 1252معلمان )تمامی . ((Delavar and Koshki, 2012 کمی تقوی  کنند هاییافته

ثالث  ،جوانرود، پاوه، روانساار هایشااهرسااتاناورامانات )منطقه  مقطع ابتدایی نفر( 201) یآموزشاا

. برای انتخاب نمونه دادندمیباباجانی( در اساااتان کرمانشااااه جامعه آماری این پژوهش را تشاااکیل 

که  اسااا  ایگونهبهدر این روش فرآیند انتخاب  اساااتفاده شاااد. ایطتقه آماری از روش تااااادفی

، در نمونه دارنددر جامعه آماری به همان نسااتتی که در جامعه وجود  شاادهشااناسااایی هایزیرگروه

 یاطتقهبجم نمون  آماری در بخش کمی با اساتفاده از روش تاادفی  .شاوندمیآماری نمایش داده 

و  818و متناساب با جدو  کرجسی و مورگان برای معلمان  (زیرگروههر شاهرساتان به عنوان یک )

نفر از  5نفر از معلمان و  18نفر برآورد شاااد. همچنین در بخش کیفی  121برای مدیران آموزشااای 

ند ، فرآیمدیرانی که ساابقه تدم  باالی ده ساا  داشتند، با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند

ژوهش مرابل اجرای پ 1شکل  متوقف شد. هاجوابانتخاب نمونه در این مربله بعد از تکراری شدن 

 :دهدمیرا نشان  باضر

 

 
 

 

 
 .((Delavar & Koshki, 2012: طرح مثلث سازی مدل همگرایی(1)شکل 

 

و ساااتته( نگرش نساات  به اسااتفاده از زبان مادری )محققاز پرسااشاانامه  هادادهبرای گردآوری     

بعد از مطالعه متانی نظری و تحقیقات پیشین اساتفاده شاد، پرسشنامه  سااتتاریافتهمااابته نیمه 

با  ایپرسشنامهآن بذف و  سؤا  8بود که پس از بررسای متخااان  ساؤا  22مشاتمل بر و  تهیه

کامالً موافقم، موافقم، نظری ندرام، مخالفم، کامالً مخالفم( ) یادرجهو در طیف لیکرت پنج ساؤا  10

در طرابی  نظرصاااببرو، پژوهشااگر عالوه بر انجام مشاااوره با افراد در پژوهش پیش .گردیدتنظیم 

توجه داشاااته و برای ارزیابی روایی  نظرانصااااببها، به روایی محتوایی ابزار براسااااس دیدگاه گویه

معتقد اس  باید  Coaley (2010). کرداستفاده  (CVR)از ضاریب نساتی روایی محتوا  ،محتوایی ابزار

جداگانه مورد قضاوت و ارزشیابی کارشناسان قرار گیرد. کارشناسان صح   طوربههای یک ابزار گویه

ضااروری، مفید  ایدرجه سااهرا براساااس طیف  مطالعه موردها با موضااوع و مناساات  و ارتتاط گویه

 تفسیر تجزیه و تحلیل کمی جمع آوری داده های کمی

 کیفی         کمی

 نتایج کمی

 مقایسه و مقابله

 جمع آوری داده های کیفی تجزیه و تحلیل کیفی نتایج کیفی
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نمایند و با پاسا  به هر گویه براسااس طیف یاد شاده، بررسای می غیرضاروریو  غیرضاروریگرچه 

های نرخ روایی محتوایی گویه. دارندمیها اعالم میزان موافقا  تود را با ضااارورت هر کدام از گویه

دس  + به1تا  88/1ااان بین مادری براساس نظر متخپرساشنامه نگرش نست  به استفاده از زبان 

سااتفاده از با ا پرسااشاانامه نیز نهایی پایاییگردید.  تأییدها محتوایی تمامی گویه رواییآمد، بنابراین 

 دس  آمد.به 01/1آلفای کرونتاخ 

 KMOاستفاده شد. مقدار  تأییدیعالوه برای روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی و هب    

 شدهمشاهده داریمعنیگیری برای تحلیل عاملی اس . سطح بود که نشان از کفای  نمونه 25/1برابر 

مناسب بودن  ةدهندنشانبود که  111/1 کمتر از (x2  ،121=df=21/8515)برای آزمون کروی  بارتل  

 ریزهساانگبا نمودار  هاعاملبرای اجرای تحلیل عاملی اساا . تعداد  سااؤاالتماتریس همتسااتگی 

بعد از عامل او  شیب نمودار کاهش یافته و  دهدمی(. بررسای نمودار نشاان 1بررسای شاد )شاکل 

پرساشنامه دارای ساتتار یک عاملی اس . ارزش ویژه  روازایننمودار دچار شاکساتگی شاده اسا . 

. بیشااترین بار عاملی کندمیرصااد واریانس پرسااشاانامه را تتیین د 28/22اساا  که  52/5عامل او  

نظر تود را به زبان مادری بیان کند فشار روبی  آموزدانشاگر » 12 سؤا اسا  که مربوط به  52/1

 اس .« کمتری را تجربه تواهد کرد

 
 مقادیر ارزش ویژه ریزهسنگنمودار  (:2)شکل 
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 برازش مدل هایشاخص: (1)جدول 
 مقدار  نقطه برش  برازششاتص 

χ2  18/1<P  51/828 

SRMR  15/1>  181/1 

NNFI  0/1<  02/1 

CFI  0/1<  02/1 

RMSEA  15/1>  182/1 

 

ستفاده ا تأییدیبرای بررسی مناسب بودن مد  باصل از تحلیل عاملی اکتشافی از تحلیل عاملی     

. مقدار کای اسکوئر برای مد  مفهومی تحقیق دهدمیبرازش مد  را نشان  هایشاتص 1شد. جدو  

(. مقدار P<111/1اس  ) 18/1از  ترکوچکآن  داریمعنی 182اس  که با درجه آزادی  51/828برابر 

181/1 SRMR=  اس  که در دامنه مطلوب نقطه برش برای این شاتص اس . شاتصRMSEA 

. مقادیر گیردمیک یا عالی قرار در سطح برازش نزدی و 15/1اس  که کمتر از  182/1برابر با 

گف   توانمیهستند. در مجموع  01/1از نقطه برش  تربزرگنیز  CFIو  NNFI هایشاتص

 .دهندمیقرار  بمای  موردبرازش مد  یک عاملی را  هایشاتص

 اریافتهساتتگردآوری شدند، ماابته نیمه  ساتتاریافتهبته نیمه ای کیفی نیز براساس ماهاداده    

تند. چنین نیس هاپاس ، ولی اندشدهریزی و از قتل طرح بندیطتقه سؤاالتاس  که در آن  ایماابته

که پاس  تود را به هر آزادند  هاآنولی  شودمیمشابهی  هایپرسش کنندگانمشارک از تمامی 

ی هاداده وتحلیلتجزیهدر این پژوهش برای . (Delavar, 2004, 157)دهند ائه طریقی که مایلند ار

ها هماابت کنندگانمشارک با اجازه ماابته از روش تحلیل کمی استفاده شد. در این نوع تحلیل 

ی هاپاس متن نوشتاری در ادامه  .شودمیضت  و پس از گوش دادن متن ماابته پیاده 

آمار  هایروش، سپس اطالعات موجود با استفاده از شودمیرمزگذاری و شمارش  شوندگانماابته

از روش اعتتاریابی یا  هاماابته پایایی و روایی جه  بررسیتواهد شد.  وتحلیلتجزیهتوصیفی 

 برای مجدداً استخراج شده نتایج کمی استفاده شد، بدین ترتیب کنندگانمشارک بازبینی توس  

 هاماابتهمدت الزم به نکر اس   .شد گرفته هاآن تائید نظر و ارسا  کنندگانمشارک از  تن چند

 تعیین شد. کنندگانمشارک  دلخواهبهدقیقه و زمان و مکان آن  21تا  81بین 

 هاداده وتحلیلتجزیه برای مختلفی هایروش از ساؤاالت، و اهداف به بساته باضار، پژوهش در    

 انحراف و میانگین هایشاتص از توصیفی آمار سطح در هاداده وتحلیلتجزیه برای .گردید استفاده

. همچنین گردید استفاده تی مستقلای و نمونهتی تک آزمون از استنتاطی آمار سطح در و استاندارد

د. در شی کیفی استفاده هادادهمتناسب با روش تحقیق و در بخش کیفی از روش کمی برای تحلیل 

 برای تقوی  نتایج کیفی هایی کمی، از ماابتههاداده صرف به این پژوهش، پژوهشگر بجای اتکایِ

 و افزایش سطح اطمینان استفاده کرد.
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 پژوهش هاییافته
 موردبررسیها نرما  بودن داده ،اینمونهبا استفاده از آزمون تی تک پژوهش ساؤاالت بررسایقتل از 

و سطح معناداری آن برابر با  008/1قرار گرف . با توجه به آنکه آماره کولموگروف اسامیرنوف برابر با 

 شد. تأییدها بود، نرما  بودن داده 288/1

 

 کمی هاییافته

 چگونه اس ؟ وپرورشآموزشسؤا  او  پژوهش: نگرش معلمان درباره استفاده از زبان مادری در 

های او  و دوم پژوهش، ابتدا میانگین فرضاای متغیر نگرش معلمان و مدیران برای پاساا  به سااؤا 

دارای طیف لیکرت از  سؤا و هر  سؤا  10آموزشای محاسته شده اس . از آنجا که پرسشنامه شامل 

 82بدهد، نمرة وی برابر  8سااؤا ، پاساا   10یک تا پنج و میانگین سااه اساا ، چنانچه فردی به هر 

ای برای مقایساا  نمونهگرفتیم و از آزمون تی تک در نظر 82بنابراین، میانگین فرضاای را ؛ شااودیم

با میانگین فرضی استفاده شده اس   یموردبررسمیانگین نگرش معلمان و مدیران آموزشی در نمون  

 شود.ارائه می 8و  2 هایجدو که نتیج  آن در 

 
بررسی نگرش معلمان درباره استفاده از زبان مادری در ای برای : آزمون تی تک نمونه(2) جدول

 وپرورشآموزش

  میانگین  تعداد  متغیر
انحراف 

 معیار
  مقدار تی 

درجه 

 آزادی
 

سطح 

 معناداری

نگرش 

 معلمان
 818  51/22  02/11  28/25  812  111/1 

 

 شده نگرشتوجه به اینکه میانگین مشاهده و با شدهبراسااس مقدار تی و سطح معناداری مشاهده    

 00/1( اساا ، با 82) یفرضاااز میانگین  تربزرگ(، 51/22) یمادرمعلمان درباره اسااتفاده از زبان 

 .کنندمیرا مطلوب ارزیابی  وپرورشآموزشتوان گف  معلمان استفاده از زبان مادری در اطمینان می

چگونه  وپرورشآموزشساؤا  دوم پژوهش: نگرش مدیران آموزشی درباره استفاده از زبان مادری در 

 اس ؟
درباره استفاده از زبان مادری در ای برای بررسی نگرش مدیران : آزمون تی تک نمونه(3) جدول

 وپرورشآموزش

  میانگین  تعداد  متغیر
انحراف 

 معیار
  مقدار تی 

درجه 

 آزادی
 

سطح 

 معناداری

نگرش 

 مدیران
 121  81/28  52/5  22/22  180  111/1 
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 شده نگرشبه اینکه میانگین مشاهده با توجهو  شدهبراسااس مقدار تی و سطح معناداری مشاهده    

 00/1( اسااا ، با 82) یفرضااااز میانگین  تربزرگ(، 81/28) یمادرمدیران درباره اسااتفاده از زبان 

را  وپرورشآموزشتوان گفا  مدیران نیز همچون معلمان اساااتفاده از زبان مادری در اطمیناان می

 .کنندمیمطلوب ارزیابی 

سااوم پژوهش: آیا بین نگرش معلمان و مدیران آموزشاای درباره اسااتفاده از زبان مادری در  سااؤا 

 تفاوت وجود دارد؟ وپرورشآموزش
 

 نگرش معلمان و مدیرانآزمون تی مستقل برای مقایسه  :(4) جدول

 

و معلمان  دهدمینشان  (2) در جدو  شدهمشاهده (252/1( و ساطح معناداری )20/1) یتمقدار     

 تفاوت معناداری با هم وپرورشآموزشمدیران در متغیر نگرش نساات  به اسااتفاده از زبان مادری در 

که نتایج آن در  پژوهش نگرش معلمان و مدیران زن و مرد مقایساااه شاااد همچنین در اینندارند. 

 .شودمیمشاهده  2جدو  شماره 

 
 آزمون تی مستقل برای مقایسه نگرش معلمان و مدیران زن و مرد (:5) جدول 

 

( برای 118/1( و سطح معناداری )-85/1) یتمقدار  شودمیکه در جدو  باال مشااهده  طورهمان    

 نشان وپرورشآموزشدر متغیر نگرش نسات  به استفاده از زبان مادری در  زن و مردتفاوت معلمان 

 شاادهمشاااهده هایمیانگیننظر به این دو گروه در متغیر فو  تفاوت معناداری با هم ندارند.  دهدمی

همچنین مقدار . هساتند وپرورشآموزشگف  هر دو گروه موافق اساتفاده از زبان مادری در  توانمی

( برای تفاوت مدیران زن و مرد در متغیر نگرش نسااات  به 111/1( و ساااطح معناداری )22/8) یت

 این دو گروه در متغیر فو  تفاوت معناداری دهدمینشان  وپرورشآموزشاستفاده از زبان مادری در 

( باالتر اساا  و هر 82) یفرضاااینکه میانگین هر دو گروه از میانگین  رغمعلی به عتارتیبا هم دارند، 

انحراف   میانگین  هاگروه  متغیر

 معیار
درجه   مقدار تی 

 ازادی

سطح  

 معناداری
 نگرش

  02/11  51/22  معلمان 
20/1 

 
228 

 
252/1 

    52/5  81/28  مدیران 

مقدار   انحراف معیار  میانگین  هاگروه  متغیر

 تی

درجه  

 ازادی

سطح  

 معناداری
نگرش 

 معلمان

  18/11  81/22  مرد 
85/1- 

 
818 

 
118/1 

    82/2  12/25  زن 

نگرش 

 مدیران

  20/2  1/22  مرد 
22/8 

 
185 

 
111/1 

    22/18  21/22  زن 
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به لحاظ آماری  هاآنهساااتند، تفاوت  وپرورشآموزشدو گروه موافق اساااتفااده از زبان مادری در 

 معنادار اس .

 

 کیفی هاییافته

 ماااابته ابتدای اسااتفاده شااد، در ساااتتاریافتهی کیفی از ماااابته نیمه هاداده آوریجمعبرای 

 صاامیمی جو ایجاد همچنین، و کنندگانمشااارک با  پژوهشااگر بیشااتر آشاانایی برای هاییسااؤا 

 .شد متمرکز پژوهش هدف بر کرد و پیدا تریاتتااصی جنته هاسؤا  شد. سپس، پرسیده

زان آموتنوع زبانی دانش"که از معلمان و مدیران آموزشی پرسیده شد عتارت بود از:  سؤالیاولین     

 "یا تهدید؟ دانیدمیگیری از زبان مادری را در آموزش فرص  و بهره
 

 )بخش کیفی(اول  سؤالبه  کنندگانمشارکتنمونه پاسخ  :(6)جدول 

  نمونه پاس   کنندگانمشارک 
وضعی  

 پاس 
 مجموع  تعداد 

 معلم

 

آموزان دوزبانه بدون در نظر گرفتن آموزش به دانش

با تأکید بر زبان رسمی  ها و صرفاً زبان مادری آن
 پذیر نیس .امکان

  18  فرص  

18 

 
تأکید بر زبان مادری اساساً موضوعی سیاسی اس  نه 

 آموزشی.
  2  تهدید 

 مدیر
 

وار محتوا نتیجه عدم توجه به زبان بفظ طوطی

 آموزان اس .مادری دانش
  2  فرص  

5 

 
آموزان در فرآیند زبان مادری باعث سردرگمی دانش

 شود.آموزش می
  2  تهدید 

 

استفاده  درصد مدیران 28و  درصد معلمان 22/52 ؛شودمالبظه می (2)که در جدو   گونههمان    

شرای   توانمیو معتقد بودند با شاروع آموزش به زبان مادری  دانساتندمیفرصا  زبان مادری را  از

درصد مدیران رابطه  28معلمان و درصد  18 بدود فراهم آورد.نیز دگیری زبان رسامی را تساهیل یا

و معتقد بودند زبان مادری زبان تانه  دیدندنمی آموزانیادگیری دانشتااصااای بین زباان مادری و 

ر یادگیری زبان اساا  و نیازی نیساا  در مدرسااه آموزش داده شااود، ضاامن آنکه نقشاای برای آن د

برای سااایساااتم آموزشااای رسااامی قاائال نتودند، بتی برتی از معلمان و مدیران آن را تهدیدی 

 از ماابته معلمان و مدیران اشاره تواهد شد. هایقسم در ادامه به  دانستند.می

ان ان عمالً امکآموزدانشاز تجربیات پیشاین و شاخای  گیریبهره: بدون گویدمییکی از معلمان     

، زیرا آنان ممکن اس  مفاهیم درسی را به زبان رودمیمشاارکتی و گروهی از بین  هایفعالی انجام 

های گاه برای ارتتاطات شااخااای و فعالی مدرسااه آموتته باشااند، ولی هی  هایکتابدر  رساامی

ه آنان را مجتور ب کهدرصورتی ؛ واساتفاده کنند رسامیتوانند از مفاهیم مناساب به زبان گروهی نمی

 .گیرندمیان قرار آموزدانش، با قاطی کردن دو زبان مورد تمسااخر دیگر کنممیاسااتفاده از زبان رساا
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را  گیریآنان بتی از زبان مادری تود نیز استفاده نکنند و گوشه بلندمدتدر  شاودمیاین امر باعث 

بنابراین مدیری  کالس درس بدون در نظر گرفتن ؛ بینندمیرفا  از این چالش برون بالراهبهترین 

 .نیس  پذیرامکانبر زبان رسمی  تأکیدبا  و صرفاًزبان مادری 

ان وزآمدانش، یکی از کردممیوقتی پایه او  دبسااتان تدریس  آیدمی: یادم گویدمیدیگری  معلم    

 ؛ و"فارسی() یچآقا اجازه: آب یعنی " "کُردی(؟) یچئیجازه ئاو یانی "پرسید:  ساؤا با زبان مادری 

سااه ئاوی تومانه وئه رهه وجهگه"دیگری آن سااوی کالس با تمسااخر پاساا  داد  آموزدانشفوراً 

و ناگهان کنتر  کالس برای دقایقی از دستم تارج  "فارسای(اسا  )نادان معنایش آب " "کُردی(؟)

 شد.

ع در مقاط فارسی() یرسمتدریس به زبان "عتارت بود از پرسیده شد مااابته دیگری که در  ساؤا 

 ."؟دارد تأثیریچه آموزان دوزبانه بر عملکرد دانشپایین تحایلی 

 
 

 دوم )بخش کیفی( سؤالبه  کنندگانمشارکتنمونه پاسخ  (:7) جدول

  نمونه پاس   کنندگانمشارک 
وضعی  
 پاس 

 مجموع  تعداد 

 معلم
 

توانند به زبان فارسی صحت  آموزانی که نمیدانش

نشینند. آموزش به زبانی فق  میکنند، مثل کر و ال  
 ناآشنا در بق آنان ظلم اس .

  11  تأثیر منفی 
18 

 
با آموزش به زبان رسمی تفاوتی بین میزان یادگیری 

 بینم.زبانه نمیآموزان دوزبانه و تکدانش
 

عامل مهمی 
 نیس 

 2  

 مدیر

 
ام به دلیل عدم آموزانی توانمند را مشاهده کردهدانش

های از شرک  در فعالی  آشنایی به زبان فارسی

 ورزند.فرهنگی و علمی امتناع می

  2  تأثیر منفی 

5 

 

ممکن اس  در ابتدا یادگیری زبان فارسی سخ  باشد، 
توانند آموزان اگر تمایل داشته باشند میاما دانش

چندین زبان یاد بگیرند، پس عمالً نتاید مشکل داشته 
 باشند.

 
عامل مهمی 

 نیس 
 1  

 

درصاااد مدیران  8/52درصااد معلمان و  88/28 شااود؛مالبظه می (2که در جدو  ) گونههمان    

ان به زبان فارسااای موجتات اف  تحاااایلی و ترك تحاااایل آموزدانشمعتقد بودند عدم آشااانایی 

در مناطق دوزبانه و تدوین محتوای آموزشی به  مهدکودكو گساترش  آوردمیان را فراهم آموزدانش

  بین اف ایرابطهمابقی معلمان و مدیران . دانساتندمیاز وضاعی  فعلی  رف برونراه  را زبان مادری

و معتقد بودند کمتود امکانات مستب شرای   دیدندنمیو زبان آموزش  دوزبانهان آموزدانشتحاایلی 

 فعلی اس  نه زبان آموزش.
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فق  از زبان رسامی استفاده کنند، آنان در  کنممیآموزانم را مجتور گاهی دانش: گویدمیی معلم    

 آموزاندانشبه  زمانی کهشاااوند. برای چند ثانیه فق  به من تیره میکنند و وسااا  جمله گیر می

 ردیفمنحاربه از زبان مادری برای ادامه جمله استفاده کنند، رضای  و تشنودی توانندمی گویممی

 .امکردهمشاهده  های تشویقی آن را قتالًکه فق  موقع اهداء جوایز و ستاره بینممیرا در چهره آنان 

تم عمق ستواننمیپیش وقتی به عنوان معلم ابتدایی عازم روستا شدم،  هاسا : گویدمیمعلم دیگری 

ان کُرد زبانم تفهیم کنم و آموزدانشمعنای عاطفی، شااناتتی، اجتماعی کلمات را به زبان فارساای به 

. برای کردممیاز زبان مادری کُردی استفاده  ساازیمفهومسایاری از موارد برای تفهیم مفاهیم و در ب

بازتورد آن را  کردممیاستفاده  هاآنبرای تشاویق  ")کُردی( 1زات لیمقه"مثا ، زمانی که از عتارت 

 .دیدممیانم آموزدانشزبان رسمی فارسی در رفتار، سیما و فهم  هایمعاد بسیار بیشتر از 

: روزی برای بررسی کندمیبازگو  گونهاینیکی از مدیران تاطرات یک روز بازدید تود از کالس را     

ان به کالس درس رفتم، معلم کالس آن روز مرتاااای گرفته بود. از آموزدانشوضااعی  تحااایلی 

 و یابقا و سادفسیل اج"پرسایدم فسیل یعنی چی؟ و نود درصد آنان پاس  دادند:  ساؤا ان آموزدانش

تیلی توشحا  شدم زیرا فکر  "اندشاده دفن رساوبات بین در مرگ از پس که اسا  موجوداتى آثار

. ولی زمانی از آنان تواسااتم همین اندگرفتهان مفهوم فساایل را تیلی توب یاد آموزدانش کردممی

به یل. چه برسد به فس ،دانستند کلمه بقایا یعنی چیکدام نمیجمله را به زبان کُردی بیان کنند هی 

 .اس آموزان وار محتوا نتیجه عدم توجه به زبان مادری دانشبفظ طوطی عتارتی

 

 گیرینتیجهبحث و 

 وپرورشآموزشرو نگرش معلمان و مدیران آموزشی درباره استفاده از زبان مادری در در پژوهش پیش

ی کمی و کیفی پژوهش نشااان داد: هر دو گروه هادادهباصاال از  هاییافتهبررساای و مقایسااه شااد. 

نگرش مثتتی دارند و در این  وپرورشآموزشمعلمان و مدیران نساات  به اسااتفاده از زبان مادری در 

ها ( به همراه تحلیل ماااابته1نتایج باصاال از جدو  ) زمینه تفاوت آماری معناداری با هم ندارند.

 های اینوپرورش مثت  اس . یافتهزبان مادری در آموزشنشاان داد نگرش معلمان درباره استفاده از 

دهد که شتاه  زیادی بین نظرات معلمان مورد مطالعه با متانی نظری و تحقیقات پژوهش نشان می

 Bachore, , Adesina and Okewole (2014) ,Kavwaya (2014) ,Al کشورها شاده در دیگرانجام 

Asmari (2009) Khejeri (2014) ,Ajepe (2014) .وجود دارد 

جادید در  هاایبرنااماهو یاا معلماان نساااتا  باه تغییر و تحوالت  مثتا ِ بادون وجود نگرشِ    

ها در بساایاری از زمینهاطمینان باصاال کرد،  هاآنآمیز از اجرای موفقی  تواننمی، وپرورشآموزش

طرابی های آموزشی مناسب های ضمن تدم  و کارگاهشود دورهمثت  سعی می برای ایجاد نگرشِ

                                                             
 به فارسی: فدات شم. .1
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برای تغییر اعتقادات و نگرش  Hunzicker (2004)چون  نظرانصااابببه اعتقاد برتی و اجرا شااود. 

مساتمر به آنان ارائه شود تا نوعی عدم تعاد  در اعتقادات فعلی و  طوربهمعلمان باید اطالعات جدید 

معلمان بدون بضور  دهدمیولی نتایج پژوهش پیش رو نشاان . اطالعات جدید در آنان به وجود آید

نگرش مثتتی نسااات  به اساااتفاده از آن در  ،مرتت  با زبان مادری هاایکاارگااهو  هااهماایشدر 

 باشد، تجاربی شانیکارد نتیجه تجارب زیسته آنان در محی  توانمیاین مهم  دارند. وپرورشآموزش

 وپرورشآموزشباید گف  تدریس به زبان مادری اسااا . کاه بیاانگر اهمیا  ایجاد ارتتاط، تعامل و 

 و در مناطق دوزبانه مردودی ،دهدمیاین ارتتاط را زبان تشکیل  هایپایهفرایندی ارتتاطی اس  که 

 در تاو به تواندن و نوشتن گفتاری، شنیداری، مشکالت شادید، تحاایلی اف  ترك تحاایل،

 ,Asare)باشد  می زبان آموزشای بیگانگی محااو  که هساتند مشاکالتی ازجمله ابتدایی، یدوره

در بدو ورود به مدرسه، زبان مادری تود را که  زبانغیرفارسایآموزان در کشاور ما دانش(. 59 ,2008

 هایبرنامهدر یک فرایند پیچیده و در ارتتاط مساااتقیم با محی  پیرامون تود فراگرفته اسااا ، در 

ان بر پای  زبان آموزدانشمحتوا و انتقا  برنامه درسی به  دهیساازمان، چون کنندمیآموزشای پیدا ن

به زبان مادری باصل گردیده  آموزدانشتجارب قتلی  براساسفارسی اس . زبانی که با مفاهیمی که 

ماانی کاه از نزدیاک با معل (.Wahedi, 2011)نادارد عااطفی نیز دارد، پیوناد اسااا  و برای او باار 

توانند نقش مهم زبان مادری در رشاااد می گذاریسااایاسااا آموزان ارتتاط دارند و بهتر از هر دانش

 آموزان را درك کنند.دانش جانتههمه

ها نشاان داد نگرش مدیران آموزشی درباره ( به همراه تحلیل مااابته2نتایج باصال از جدو  )    

دیران آموزشای نست  به در زمینه نگرش م. اسا مثت   وپرورشآموزشاساتفاده از زبان مادری در 

 انتومیپژوهشی یاف  نشد. در تتیین نتایج فو   ارج از کشاوردر داتل و ت اساتفاده از زبان مادری

بیگانه ان دوزبانه آموزدانشدر این پژوهش با آموزش و تدریس  مطالعه موردگف ؛ مدیران آموزشاای 

ی از طرفی بررساند. ساابقه تدریس در مقاطع پایین تحاایلی را داشاته هاآنو بسایاری از  نیساتند

 أییدتپیشین  هایپژوهشبه زبان مادری در  توجهیبیان دوزبانه کشور، به دلیل آموزدانشمشکالت 

دهد دوزبانگی اس  نشان می شدهانجامهای اتیر در ایران بیشاتر تحقیقاتی که در سا شاده اسا . 

 هاآنچند نفر از مدیرانی که با ان دارد. آموزدانش (Wahedi, 2011)منفی بر عملکرد تحااایلی  تأثیر

استان  وپرورشآموزشمتنی بر عدم استفاده از زبان مادری در  یهایمااابته شد، از ارسا  بخشنامه

مزایای اسااتفاده از زبان مادری بر همگان روشاان اساا  و نگاه  کردندمیمتعجب و بیان  مطالعه مورد

 هایاس سیناگفته پیداس  ان لطمه بتینند. آموزدانشسیاسی به موضوعی آموزشی باعث شده اس  

 راکهچ، گذاردمی تأثیرزبانی در کشااورهای مختلف بر نگرش افراد نساات  به اسااتفاده از زبان مادری 

همچون عامل کلیدی بر  بلندمدتاجرایی درآمده و در  هایلعملدسااتورابه عنوان  هاساایاساا این 

در این پژوهش نست  به استفاده از زبان  مدیران آموزشای با این اوصااف. گذاردمی تأثیرنگرش افراد 

به اعتقاد بسایاری از مسئوالن و کارشناسان سند تحو  بنیادین نقطه  مادری نگرش مثتتی داشاتند.
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نقشه راهی  مثابهبه این سنداز جمهوری اساالمی ایران بوده اسا  و  وپرورشآموزشعطفی در تاری  

 بضور سازنده، فعا  و پیشرو شود و تاور بر آن اس یاد میهای متعالی ها و آرمانبرای تحقق ارزش

 بیات طیته بخشتحققها و کسااب آمادگی برای برقراری عدال  و معنوی  در جهان و در میان مل 

آموزان شده اس . در های فردی دانششاود. در همین ساند اشااراتی به توجه به تفاوتمی را ساتب

متانی نظری ساند تحو  بنیادین و در قسام  متانی بقوقی )بخش بقِ بر تربی (، بق دساترسای 

های تربیتی و بق برتورداری از تربی  منطتق با نیازها و شاارای  فردی، تانوادگی، برابر به فرصاا 

متتنی  آموزش کندمی تأکیدیونسکو افزون بر این قرار گرفته اس .  تأکیدو فرهنگی مورد اقتااادی 

و کیفی  زندگی و عملکرد تحاااایلی  نفساعتمادبه، نفسعزتی بر بلنادمدتبر زباان ماادری اثرات 

در تحقیقی نشاان داد زبان مادری از  Cuartas Alvarez (2014). (UNESCO, 2006)تواهد داشا  

ایفا  های درسهای عاطفی، شاناتتی، نگرشای و انگیزشی نقش مثتتی در کالستقوی  جنتهطریق 

شاااود دهد و باعث میآموزان نشاااان میکند. زبان مادری مثل رد پا مسااایر یادگیری را به دانشمی

آموزان کم انگیزه و آنان آموزان کاهش پیدا کند. دانشتر شاده و اضطراب دانشمحی  یادگیری غنی

زبان رسااامی در کالس پرهیز  کارگیریبه، از هر گونه اندمضاااطربکافی ندارند یا  نفساعتمادبهکه 

 کنند.کرده و کامالً منفعالنه رفتار می

معلمان و مدیران در متغیر نگرش نست  به استفاده از زبان  نشان داد( 8نتایج باصال از جدو  )    

 نظردر تتیین نتایج فو  متنی بر اتفا  نادارند.تفااوت معنااداری باا هم  وپرورشآموزشماادری در 

نظر  ازباید گف   وپرورشآموزشدر  کننادگان درباره اساااتفاده از زبان مادریتماامی مشاااارکا 

شااناتتی  پیشاارف  و گرددمی مطالب بهتر درك سااتب مادری زبان به آموزش ،شااناساایروان

ان آموزدانش. از نظر عاطفی نیز اساااتفاده از زبان مادری در آموزش کندمی تاأمین را انآموزدانش

 را از گسستگی آموزدانشو بدین ترتیب  شودمی شاناتتیزبانساتب تداوم در اساتفاده از نمادهای 

و ستب باال رفتن کمی  و کیفی  ارتتاطات  داردمیعاطفی ناشای از عدم اساتفاده از زبان مادری باز 

آموز را از ابزار اصلی تفکر یعنی ارتتاط، برتوردار و دانش شودمیرون کالسای او ای و ددرون مدرساه

از جهتی با دو زبانگی آنان و از جهتی  دوزبانهآموزان ساااازد. اف  تحاااایلی و عملکردهای دانشمی

ایران  وپرورشآموزشهای مرسوم تدریس در اوت یاددهی ارتتاط دارد. در شیوهمتف هایروشدیگر با 

و این عامل مهمی در کسب نتایج ضعیف در مسابقات  شودمیب به مسائل دوزبانگی توجه کافی ناغل

ترین عملکرد تحااایلی را در ان دوزبانه ضااعیفآموزدانشاز  توجهیقابلاساا . درصااد  المللیبین

ان ایرانی در آموزدانشدهند که نتایج ضعیف مقایساه با همسااالن تود در کشورهای دیگر نشان می

 (.Kalantari et al., 2011) اس تیمز و پرلز شاهدی بر این ادعا  هایآزمون

به اهمی  زبان مادری در رشااد شناتتی و  با توجهشاود، براسااس نتایج این پژوهش توصایه می    

ان و با در نظر گرفتن نگرش مثت  معلمان مناطق دوزبانه نست  به استفاده از زبان آموزدانشعاطفی 

شااارای  الزم جه  شاااروع آموزش به زبان مادری در مناطق دوزبانه  وپرورشآموزشرت مادری، وزا
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د تا بدودی توانمیبه زبان مادری  آموزشاایکمککشااور را فراهم آورد. تدوین محتوای آموزشاای و 

ان دوزبانه را فراهم آورد. محدود بودن جامعه آماری پژوهش پیش رو آموزدانشزمینه رشاد تحایلی 

رو اس ، بنابراین باید در پژوهش پیش هایمحدودی و مدیران ابتدایی منطقه اورمانات از به معلمان 

رفی از طدیگر با ابتیاط رفتار شود.  هایشاهرساتانتعمیم نتایج به معلمان و مدیران دیگر مقاطع و 

نگرش معلمان، مدیران و مسئوالن آموزشی دیگر مقاطع و دیگر  شودمیبه پژوهشاگران دیگر توصیه 

 مناطق دوزبانه را در اولوی  کاری تود قرار دهند.
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