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  )مشهدي فردوس  دانشگاهيشناسزبان ارشدي كارشناسي انشجود (پوري مير كريام

  )، نويسنده مسؤولدمشهي فردوس  دانشگاهيشناسزبان ارياستاد( ياسيمحمود الدكتر 

  يكرد دوزبانه آموزاندانش يزبان مشكالت ازي ارهپاي بررس

   و ارائه برخي رويكردهاي اصالحيالمياشهر زبانيفارس ـ زبان

  چكيده 

 نيـ احـال،   ؛ در عـين   دهنـد يمـ  ليتـشك  را جهان تيجمع ازيي  باال درصد دوزبانه افراد

. هـستند  روهروبـ ي  فراواني  زبان مشكالت با رانيا ازجمله كشورها ازي  اريبس در شورانيگو

 دوزبانه آموزاندانش ،گريد انيب به است؛ آشكارتر زباني  ارتباط نقشي  ريكارگبه در امر نيا

ـ ا در. كننـد يمـ  ضـعف  احـساس  انيـ اطراف بـا  )دوم زبان در ويژهبه (يزبان تعامالت در  ني

 دوزبانـه  آمـوزان دانش  تعدادي از  يزبان هاي ارتباطي مربوط به توليد    جنبه ازي  برخ پژوهش

داراي كـاربردي كـامالً      كـه يي  گـو هقـص  مهـارت  قيطر از المياشهر زبانيفارس-زبانيكرد

 نـشان   جينتـا . گرفتـه اسـت   قـرار ي بررسـ  مورد است،ي ارتباط يمهارتتبع آن به دوسويه و 

 ،يفارسـ  زبـان  در ي ارتباطي هابسياري از جنبه  ي  ريكارگ به در آموزاندانش نيا كه دهد يم

گذشـت دو سـال در    بـا  و هـستند  روروبهي  ادهيعدكالمي   مشكالت با م،دو زبان عنوان به

 عـدم ايـن   ي  اصـل  علـل  ازي  كـ ي. شـود مدرسه، پيشرفت چشمگيري در آنان مشاهده نمـي       

 بـه  موسـوم يعنـي روش     ، در ايـران   جيـ را  دوزبانـه  آمـوزش  نظام به توانپيشرفت را شايد ب   

  . داد نسبت “يسازهمگون هدف باي ورغوطه”

 بـا ي  ورغوطـه آمـوزش دوزبانـه، روش       ،يارتباط زبان ،يكرد زبان ،يدوزبانگ :اه  كليدواژه

  .يسازهمگون هدف
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  مقدمه 

 داشـت  هتوج ديبا.  روديم كار به زبان دو به كردن صحبتي برا كه استي اصطالح 1يدوزبانگ

 “زبـان  دو بـه  نـه گويبـوم  طتسلّ” با برابر را “بودن دوزبانه” اكثراَ كه ن،يشيپي  هاهينظر برخالف كه

ـ ن زبـان  دو هر به كامل طتسلّي  معنا بهي  دوزبانگ ،)56 :1933،  لديبلومف (دانستنديم -يـرز مـه  (ستي

 اسـت  افتـه  ي گسترش رفتهرفته ستميب قرني  ابتدا ازي  دوزبانگ  مفهوم ،درواقع ).2-3: 2006 ،2تنااسك

-زبانـه  دو نيبـ ي ستيبا هالبتّ  ).8 :1956 ،يمك (دانستي نسب كامالًي ادهيپد را آن ديبا ،يطوركلّ به و

 ،قصنـا ي  دسـتورزبان  و محـدود ي  واژگـان  داشـتن  اريدراخت با كه 3“هادوزبانه شبه” و “طمسلّ”ي  ها

 ابـراز  و دهنـد ينمـ  نـشان  تيخالق خود از زبان در و هستند خودآگاه ،يزبان ديتول به نسبت همواره

                                                                                                                                                                                                                    .)10-11 :2006 ،4كريب (شد قائل زيتما  است، اردشو زبان دو ازي ك يدر هاآني برا زين احساسات

ـ موقع ماننـد يي  رهـا يمتغ ،يدوزبانگ درباره ن،يشيپ قاتيتحق در ـ پ ،ياجتمـاع -ياقتـصاد  تي  نهيشي

ـ انگ وي  هوشـ  بهـره  زانيم ،يليتحص ـ اهمي  دارا امـروزه  كـه  شزي نداشـتند ي  گـاه يجا هـستند،  تي .

 ياسـاده ي  هـا آزمـون  مواقـع،  اكثر در زين گرفتنديم قرار استفاده مورد قاتيتحق نيا در كهيي  ابزارها

 ريـ اخي  هـا سـال  در امـا  ،گرفتنينم نظر در را كنندگانشركت بودن دوزبانه/زبانهكي اريمع كه بودند

 اشـاره  قيـ طر از ، آنـان يزبـان  مهارت سنجش و هادوزبانهي  ابيارز نهيزم دري  ريگچشمي  هاشرفتيپ

  ).148-149 :1990 ،5هافمن (شوديم مشاهده هادوزبانه زين و هازبانهكيي هايژگيو به

ـ برگز با دررابطه هموارهي  آموزش كارشناسان گفت ديبا هادوزبانه آموزش نهيزم در -كارآمـد  دني

 آمـوزش ي  بـرا ي  مختلفـ ي  هـا وهيشـ .  اندبوده دمرد افراد نيا آموزشي  براي  آموزشي  هاروش نيتر

ـ ز ،اندبوده مطلوب جهينتي  دارا هاروش نيا ازي  كم تعداد تنها اما است، شده ارائه هادوزبانه  اكثـر  راي

ـ تأك مـورد  را) تياكثر زبان معموالً (زبان دو ازي  ك ي تنها هاآن  بـه ) 2006 (كـر يب. دهنـد يمـ  قـرار  دي

                                                 
1. Bilingualism 

2. Semilinguals 
3. Myers-Scotten 

4. Baker 

5. Hoffmann 



  89                  ...   آموزاندانش يزبان مشكالت ازي اارهپي بررس                       ، شمارة دومچهارمسال  

 اشـاره  هـا آن به اجماالً ريز در كه پردازد،يم هادوزبانهي  آموزشي  هانظام نيترجيرا ازي  برخ فيتوص

  :شوديم

ـ اقل زباني  سازهمگون نآ هدف كه 1يسازهمگون هدف باي  ورغوطه وهيش. 1 ـ اكثر زبـان  و تي تي 

 جـه ينت. شوديم گذاشته كنار تياقل زبان و رديگيم قرار ديكأت مورد تياكثر زبان وه،يش نيا در است؛

  .شوديم زبانهكي تينها در كودك  كه است شيوه آن نيا به آموزش

 زبـان  و رديپـذ يم صورت تياقل زباني  جداساز هدف با كه  2 ينژاد كيتفك هدف باي  جداساز. 2

  . باشديم كودك شدن زبانهيك ز،ين وهيش نيا  جهينت  رد؛يگيم قرار ديكأت مورد اجباربه تياقل

ـ تأك مـورد ) اجباربه (تياقل زبان آن در كه 3استقالل حفظ هدف باي جداساز .3  و رديـ گيمـ  قـرار  دي

  .نديآيدرم “محدود دوزبانه” صورت به نظام نيا در كودكان  است؛ي جداساز و استقالل آن هدف

ـ اكثر زبـان  بـر  ديكأت با زبان دو هر آن، در كه 4 ييرگراتكثّ هدف باي  ورغوطه. 4 امـور  رأس در تي 

 .شوديم منجر افرادي دوزبانگ به و دارند قراري آموزش

ـ اكثر زبـان  دو هـر  وهيش نيا در كه 5تياكثري  ها زبان به ها دوزبانه آموزش.  5 ي هـا مـه برنا در تي

  . شوديم زبان دو هر در آموززبان شرفتيپ به منجر و رديگيم قرار ديكأت موردي آموزش

 بـا ي  ورغوطه” نيز مانند بسياري از كشورهاي جهان، روش       ما كشور در كه است حيتوض به الزم

 آن هـدف  كـه  رديـ گيمـ  قـرار  استفاده مورد هادوزبانهي  آموزش نظام عنوان به “يسازهمگون هدف

ـ اهاي   ويژگي از. است تياكثر زبان با تياقل زباني  سازيكسان و همگون اصوالً  ،يآموزشـ  نظـام  ني

: 2008( 6چنان كـه همـل     آن .زبانه و دوزبانه است   يك افرادي  برا واحدي  درس موادتدوين و تدريس    

  :گويدمي) 82

سـازي نوعـاً بـه يـك     ونوري با هدف همگـ هاي آموزشي از نوع غوطه آموزان درگير در برنامه   دانش

دو زبـان مـورد     . اقتصادي سطح پـايين تعلّـق دارنـد       -زباني اقليت با وضعيت اجتماعي    -جامعه قومي 

                                                 
1. Submersion 

2. Segregationist 

3. Separatist 

4. Immersion 

5. Bilingual Education in Majority Languages 

6. Hamel 
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زبـان مـادري ايـن      . انـد فروزباني/متعارض نامتقارن و از نوع فرازباني     بحث معموالً  داراي يك رابطه       

 است و از  منظر آنان بـه عنـوان           آموزان داراي اعتباري در سطح پايين و ارزش كاركردي اندك         دانش

هـاي از نـوع   ازايـن رو، برنامـه  . شـود مانعي در راه فراگيري زبان ملّي و پيشرفت تحصيلي تلقّي مـي         

ايـن  . آمـوزان اسـت   سازي همانا به معناي به خطرافتـادن هويـت دانـش          وري با هدف همگون   غوطه

هاي بـارز در ميـزان توفيـق    ده تفاوتشناختي زبان تا حد زيادي بازگوكنن   جامعه-شناختيعوامل روان 

خـورده بـه ايـن دو       هاي واگـراي گـره    ارزش. هاي زباني در دو محيط است     تحصيلي و رشد مهارت   

هاي اكثريت فرادسـت و     فرهنگي و اقتصادي ميان گروه    -هاي اجتماعي زبان را بايد  بازتابي از تفاوت      

مـوزان و در دل جامعـه آموزشـي         آاقليت فرودست دانست كه در سطحي گـسترده در ذهـن دانـش            

  . شوددروني مي

ـ پا از دوزبانـه  آمـوزان دانـش  از گـروه  دويي  گـو هقـص ي  ارتبـاط  مهارت پژوهش، نيا در ي هـا هي

 تـا  شـوند، يم سهيمقا گريكد ي با و قرارگرفته،ي  بررس مورد) ييابتدا چهارم و دوم (متفاوتي  ليتحص

 .گردد صمشخّ زانآمودانش  اين يزبان شرفتيپ زانيم قيطر نيا از

ييگوهقص  

كارگيري تصاوير به عنوان ابزاري براي ارزيابي توليد زيان شفاهي يـاد  از به) 92:  1988 (1هيتون

 تصاويري داده و از آنـان درخواسـت         ها تصوير و يا مجموعه    در اين نوع آزمون، به آزمودني     . كندمي

را توصـيف، و يـا سـير حـوادث     ) هـا (، آنشود تا پس از بررسي اجمالي آن تصوير يا آن تصاوير مي

كـه  نخست آن . استفاده از تصاوير براي سنجش مهارت زبان داراي مزايايي است         . را بيان كنند  ) ها(آن

    مـي ) 1989 (2گونه كه نلسون  گويي هستند؛ همان  ههمه افراد داراي تجربه قص   گـويي در   هگويـد، قـص

    مورد حوادث گذشته ظاهراً يك فعبشري و يكي از اشـكال گفتمـاني اسـت كـه همـه      ت همگاني الي

عالوه برآن، اين گونه زباني، منبع خـوبي از         . گيرند اجتماعي در كودكي آن را فرامي      افراد با هر پيشينه   

ـ    اين امر تا حـد    . زبان غيررسمي و مبتني بر روال طبيعي است        ت اسـت كـه كودكـان در        ي بـدان علّ

                                                 
1. Heaton  

2. Nelson  
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هـاي نوشـتاري و   هاي مهارت زباني نظيـر آزمـون     ير آزمون هنگام نقل حوادث در مقايسه با انجام سا       

رود، از احـساس آرامـش    گيري مهارت زباني به كار مي    هاي ديگر اندازه  مصاحبه كه در برخي روش    

ها، ظاهراً ميان مهارت زبان شـفاهي كودكـان دوزبانـه و توانـايي              وه بر اين  عال. بيشتري  برخوردارند  

داسـتان  ”گويـد     مـي ) 164ص  ،  2002 (1پيرسـون . نزديكي وجود دارد  ها رابطه بسيار    گويي آن هقص

توان از آن براي ارزشيابي توانش نقلـي بـه        منبعي غني در نظر گرفت كه مي      عنوان  بايد به  را   “قورباغه

طور خاصبهره برد و مهارت زباني به طور عام .  

به انجـام رسـيده اسـت؛    ) 1996(ط هرمان كند كه توساي ياد مي نيز از مطالعه  ) 2004 (2بياليستاك

          هدر اين بررسي، وي رابطه ميان مهارت زباني و توانايي قص       ر بـدون   گويي از روي يك كتـاب مـصو

زبـان مـورد    انگليـسي -زبـان نوشته را به دو زبان مربوط به تعدادي كودك كودكستاني دوزبانه فرانسه           

هايي كه اين كودكان قادر بـه گفـتن         هقصت  گيرد كه كيفي  هرمان چنين نتيجه مي   . دهدبررسي قرار مي  

  .   مهارت شفاهي آنان به زبان فرانسه همسويي داردميزان آن به زبان فرانسه بودند، با 

  گوييهاي قصهمؤلّفه

گويي ذكر شد، درارتباط با متون نقلـي مـورد بحـث برمـان و               ه قص در مورد عالوه بر مزايايي كه     

شـود، برخـي    عنوان مبنايي براي سنجش مهارت زباني اسـتفاده مـي          به   هاكه از آن  ) 1994 (3اسالبين

-هـا را برمـي    هـاي بيـان صـوري آن       پنج مقوله نقشي و محمل     انآن. مقوالت نقشي نيز مطرح هستند    

. گـويي اسـت   هه، و سبك قـص    ، نمود، حفظ پيوستگي قص    5وقايعتلفيق   ،4زمانمنديد كه شامل    نمارش

هـاي زمـاني    سـازي، سـازماندهي، و بيـان سـازه        و گسترش، مفهـوم    زمانمندي را توانايي ايجاد      هاآن

كننـد و   ها ياد مي  به عنوان يكي از مهمترين و پركاربردترين نقش       آن  از  ، و   دانندپيچيده در گفتمان مي   

 زمانمندي، بـه نوبـه خـود،        از نظر آنان،  . دانندآن را عاملي بسيار مهم در سازماندهي ساختار نقلي مي         

                                                 
1. Pearson  

2. Bialystok  

3. Berman & Slobin  

4. Temporality 

5. Event Conflation 
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 بـا   “گاه وقايع بر روي محور زمان، روابط زماني ميان وقايع، و ثبـات زمـاني وقـايع                بيان جاي ”شامل  

ادات، افعـال، و    (نمودي افعال، ادات واژگاني بيان نمـود        /هاي زماني نشانه”استفاده از ابزارهايي نظير     

گـويي كـه از ديـدگاه       ه، و يا سبك قـص     )19ص  ( است   “، حروف ربط زماني، و بندهاي پيرو      )قيدها

بـه كمـك تمـام ابزارهـاي        ) اي، ادبي، شـعري   مثالً محاوره (ن باعث تثبيت سطح شخصي گفتمان       آنا

 . باشدذكرشده در باال، به اضافه انتخاب واژگاني، نواي گفتار، ضرب و سرعت كالم، و غيره مي

 اسـت  شـده  گرفته درنظريي  هافهمؤلّ هقصي  برا ،ييگوهقص مهارت سنجش منظوربه مقاله نيا در

 ريـ ز در. سـازد  صمشخّ مهارت نيا در را شورانيگويي  توانا توانديم هاآن تيرعا وي  ريكارگبه كه

  :ميپردازيم هافهمؤلّ نيا فيتعر و انيب به

ـ ق از داسـتان،  مختلـف  حـوادث  ريس نقل هنگام به شورانيگو معموالً 1:هقصي  وستگيپ حفظ ي دهاي

ـ ا از تـا  كننـد، يمـ  استفاده)  ...و “كهيوقت”،“جانيا”،“بعد” همچون(ي   مختلف ي وسـتگ يپ قيـ طر ني

ـ تول كهي  داستان مسئله نيا تيرعا عدم صورت در. كنند حفظ را داستان  انـسجام  فاقـد  ،شـود يمـ  دي

  .گردديمتلقّي 

) 1: كـرد  ميتقـس  مجـزا  بخش سه به توانيم معموالً  راي داستان هر 2:هقصي اصل چهارچوب حفظ

 كـه در طـول آن، شخـصيت يـا           داسـتان  ميانـه ) 2 ؛شـود مطرح مي اي   كه در آن مسأله    داستان شروع

 كه در طي آن مسأله حـل شـده          داستان انيپا) 3 و ؛آيندشخصيتهاي داستان در صدد حلّ مسأله برمي      

  . است

ي عبـارات  از دارد، راي  اهقـص  گفـتن  قـصد ي  فـرد  كـه ي  هنگـام  معموالً 3:داستان خاصي  هايژگيو

 مخاطبـان  تـا  كنـد يم استفاده رهيغ و “دفعه هي” ، “يروز هي” ،“نبودي  ك ي بود،ي  كي” مانندي  اشهيكل

 عنـوان بـه  توانـد يمـ  خود عبارات نيا ازاز اين رو، استفاده    . سازد لعمطّ داستان ك ي شروع از را خود

  .شود قلمداديي گوهقص مهارت ازي بخش

                                                 
1. Connected Story 

2. Core Plot Components 

3. Story Features 
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 انتظـار  رسـند، يمـ  نظـر  بـه  اهرترم هقص ديتول )باز (در كهي  شورانيگو از 1:يادب باتيترك و عبارات

ي بـرا . دهنـد  نـشان  خـود  از راي شتريـ بي  نحـو  وي  واژگـان ي  هاتياقخلّ آن ديتول هنگام كه روديم

ـ تول شـوندگان آزمـون  ازي  كـ  ي طتوس كه “دنيكش درآغوش” فعل ،نمونه  لحـاظ بـه  اسـت،  شـده  دي

  .ودشيم محسوب تريادبي باشناختيز لحاظبه و باالست سطح در تياقخلّ

ـ با اما ،افتديم فاقاتّي  ارهيزنج وي  متوال صورتبه داستان دري  اصل حوادث 2:نمود و زمان  گفـت  دي

 زمـان  با رابطه در. است فيتوصقابل طورمستقلبه خود كه دهديمي  روي  خاصي  فضا در داديهررو

ـ ب سـاده  نمـود  بـا  غالباً كه (است 3نهيزمشيپ حكم در داستاني  اصل عيوقا ، نمود و  و ،)شـود يمـ  اني

 نمـود  بـا  حاًيترج(ي  فرعي  موضوع بند ك ي قالب در معموالً كه است 4نهيزمپس همان داستاني  فضا

 ممكـن  نـه يزمشيپـ  جملـه  در  استفاده مورد زمان كه است ذكر به الزم. شوديم فيتوص) ياستمرار

  . باشد ساده گذشته ا يساده حال است

-تيشخـص  بـا  پردازنـد، يم داستان تيروا به كهي  ورانشيگو اگر 5:هاتيشخصي  درون حاالت انيب

ـ ا كننـد،  رهيـ غ وي  شـاد  ،يهمـدرد  ،يكـ ينزد احساس داستاني  ها  مـورد  در را خـود  احـساس  ني

ي ابزارهـا  قيـ طر از را احساسات نيا داستان تيروا هنگام در و برنديم كاربه داستاني  هاتيشخص

  .گذارنديم شينما به صفات مانندي زبان

-هقـص  مهـارت  ازي  بخش سنجشي  براي  اريمع تواند،يم مناسب ربط حروف از استفاده 6:بطر حروف

  .است شده همراه ليتحل بايي گوهقص كه دهديم نشان حروف نيا از استفاده رايز شود، محسوبيي گو

ـ تول واژگـان  قـدر هـر . شوديم يتلقيي  گوهقص عناصر نيتريديكل ازي  ك ي واژگان 7:واژگان  شـده  دي

 هقـص  تيـ روا و فيتوصـ  در فـرد يي  توانـا  باشند، ترمرتبط داستان با) هافعل و صفات ها،اسم انندم(

 . است ترشيب

                                                 
1. Engagement 

2. Tense and Aspect 

3. Backgrounding 

4. Foregrounding 

5. Internal Factors 

6. Conjunctions 

7. Lexicon 
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ـ  است الزم و باشديمي  كمتر تياهمي  دارا هقص فيتعر در كه عنصر نيا 1:يفعلي  هاهشناس طتوس 

  .دارد اشاره فعل و فاعل نيب مطابقه به شود، تيرعا انيسخنگو

ي هـا مكـث  تكـرار،  مثـال ي  برا. دارد قراري  دمتعد عوامل ريتأث تحت بودن روان فهمؤلّ 2:بودن روان

  .شوندي تلقّ بودن روان فهمؤلّ كاهش عوامل جمله از تواننديمي رمزگردان و ح،يتصح ،يطوالن

    تحقيقنهيشيپ

ـ  آثـار ي  دوزبانگ نهيزم در  خچـه يتاري  بررسـ  بـه )  2006 (تنااسـك . اسـت  شـده  منتـشر ي  فراوان

 قـرار  بحـث  مـورد  داشـته،  وجودي  دوزبانگ به نسبت تاكنون كه رايي  هادگاهيد و پرداختهي  دوزبانگ

ي هـا نظـام  سـپس  و پـردازد يمـ ي  دوزبـانگ  دهيـ پدي  بررس به هم)  2006 (و) 1988 (كريب. دهديم

  . دارديم انيب ليتفصبه را كدام هر به مربوطي هايژگيو و كنديم مطرح را دوزبانهي آموزش

. دهـد يمـ  قـرار  پـژوهش  مورد سواد وي  زبان رشدي  رو بر راي  دوزبانگ ريثأت) 2004 (ستوكياليب

سـازي  وري بـا هـدف همگـون      هاي غوطـه  پيشرفت تحصيلي كودكان را در برنامه     )  1999(پاپاپاولو  

اي در زمينـه    هاي گسترده درحالي كه ظاهراً پژوهش   . بدون دريافت كمك مورد آزمون قرارداده است      

سـازد  خاطر نشان مـي   ) 1999(طه ميان مهارت زباني و پيشرفت تحصيلي وجود دارد، اما پاپاپاولو            راب

هـا كودكـان    اي كـه در آن    زبانـه آموزان را در مدارس كامالً يـك      كه شمار مطالعاتي كه عملكرد دانش     

ي تـالش  و. بينند، اندك است گونه آموزش خاصي را به زبان مادري خود نمي        داراي زبان اقليت هيچ   

وري هـاي غوطـه   زبـاني در برنامـه    كند پيشرفت تحصيلي كودكان را در غياب هرگونه ابزار كمك         مي

 .  مورد بررسي قرار دهد

هايي از مهـارت زبـاني كـه         و آن جنبه   “روان بودن ظاهري كالم   ”تمايزي را ميان    ) 1979(كامينز  

-آموزان زبـان  گويد بسياري از دانش   ياو م . اي شناختي و تحصيلي دارند، قائل شده است       بيشتر زمينه 

هاي سوادآموزي نتايج ضعيفي از خود نـشان دادنـد، درحـالي كـه آنـان قـادر                هاي اقلّيت در مهارت   

. هاي رودرروي روزمرّه بسيار خوب عمل كننـد م در موقعيتهاي اول و دوبانبودند در صحبت به ز  

                                                 
1. Verb-endings 
2. Fluency 
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صان تعلـيم و تربيـت از شـكاف عميـق پنهـان             شد كه متخص  افزايد اين وضعيت مانع از آن مي      او مي 

  . هايي از مهارت زباني كه زمينه ارتباطي و يا آموزشي دارند، آگاه شوندميان آن جنبه

 نـدارد  اختـصاص ي  محـدود  و خاص مناطق به و است ريفراگي  امري  چندزبانگ كه هم رانيا در

-افتـه  ي براسـاس  مجمـوع،  در. است گرفته صورتي  دوزبانگ دربارهيي  هايبررس) 1372 ،احمدپور(

ـ پ بـا  ارتبـاط  در رانيا در گرفتهصورتي  هاپژوهش به مربوطي  ها  آمـوزان دانـش ي  ليتحـص  شرفتي

ـ  و دوزبانه كودكان انيم لحاظ، نيازا كه گفت ديبا ،)2003 ،يميكر ؛2000 ،يتوكل (دوزبانه  زبانـه ك ي

 چهـارم  هيپا آموزدانش 7703 به مربوطي  هاداده) 2004(ي  ديحم. خورديم چشم بهي  فاحش تفاوت

-يرفارسـ يغ افراد هاآن انيم در كه بودند رانيا استان 27 از آموزاندانش نيا. داد قرار مطالعه مورد را

 بـه  هرگـز  ا ي خانه در دوزبانه موزانآدانش 35 %حدود كه داد نشان جينتا. خورديم چشم به زين زبان

 انيـ مي  معنـادار  تفـاوت  كـه نيا و بودند كرده بتصحي  فارس به ندرتهب ا ي و نكرده صحبتي  فارس

 را زبـان  آني  كـودك  در كـه يي  هاآن و بودند آموخته راي  فارسي  كودك در كهي  كسان خواندن نمرات

ـ ا در نيشيـ پي  پژوهـشها ي  هـا افتـه  ي بـا  همـسو  جينتـا  نيا. خورديم چشم به بودند، فرانگرفته  راني

ـ اد ؛1994 ،ارونـد نيد ؛1992 ،ايـ منظورن ؛1992 ،انيهاد و مهرجو( ـ  اصـل  ؛1993 ،بي ) 1994 ،ياحفتّ

ـ پ نظـر  از زبـان يرفارسـ يغ و زبـان يفارس آموزاندانش انيم فاصله كه دهديم نشان و ،است  شرفتي

  . است پرنشده هنوز مدرسه در حضور سال چهار از پسي حتّي ليتحص

  قيتحق روش

ز مـدارس ابتـدايي شـهر ايـالم     زبـان ا فارسي-زبانآموز دو زبانه كردي   دانش 30در اين پژوهش،    

كنندگان خواسته شد تا با استفاده از يـك كتـاب           از شركت . انتخاب شدند )  و چهارم  دومهاي  كالس(

1969( 1ير اثر مرسر مه   “داستان قورباغه ”ه تصويري بدون كالم موسوم به       قص ( ه را بيان كنـد    آن قص .

 و سـپس آن را  بـه زبـان فارسـي روايـت                دقيقـه بررسـي،    5آموزان ابتدا كتاب مذكور را        اين دانش 

شده گـردآوري شـد و پـس از آوانويـسي، عناصـر زبـاني ماننـد اقـالم                    ها از متون ضبط   داده. كردند

-هاي ديگر نظير روان بودن  گفتار هركدام از اين دانـش           واژگاني و حروف ربط، و نيز برخي ويژگي       

                                                 
1. Mayer  
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فوق يك مقياس عددي در نظـر گرفتـه شـد    براي هركدام از عناصر    . آموزان مورد تحليل قرار گرفت    

 50هـاي مـورد بحـث    فـه مجموع امتيازات مربـوط بـه  مؤلّ  . ها مورد تحليل قرار گرفتند   و سپس داده  

اي درنظرگرفتـه  فه نمـره تحليل هر بسته بدين صورت انجام گرفت كه براي هر مؤلّ  . درنظر گرفته شد  

فـه  روان بـودن بـه عنـوان يـك مؤلّ         نمونه به   راي  ب. گرديدن كسر   اي معي شد و در ازاي هر خطا نمره      

سـپس  . فه در پـي داشـت   اي را دراين مؤلّ نمره0,5 اختصاص داده شد و هر خطا كسر  7زباني نمره   

. دهـد آموز يك نمره كل در نظر گرفته شد كه امتياز وي را در پيشرفت زباني نشان مي          براي هر دانش  

  .چهارم با هم مقايسه شدند و دومآموزان كالس در نهايت نمرات دانش

بندي نمـرات عمـدتاً     معيار تقسيم .  است “داستان قورباغه مبتني  ”گويي بر پايه بيان     ارزشيابي قصه 

هـاي اسـپانيايي و   اي در مورد مهارت زباني به زبان      از پروژه ) 1983 (1مبتني بر گزارش بنت و اسالتر     

هـاي برمـان و     يالـت اريزونـاي آمريكـا، يافتـه       زيان در ناحيـه توسـان در ا       انگليسي كودكان اسپانيايي  

هـاي پيرسـون    ساله  در نقل  داستان قورباغه، و يافته        درباره مهارت زباني كودكان نه    ) 1994(اسالبين  

زبـان و كودكـان دبـستاني دوزبانـه         زبانه انگليسي در مورد توانش نقلي كودكان دبستاني يك      ) 2002(

  .ي استوار استزبان در ميامانگليسي-زباناسپانيايي

هـا، دسـتورالعملي     گـذاري قـصه    براي نمره ”معتقد است   ) 2002(پيرسون  گذاري،  در زمينه نمره  

بهتـر آن  ”گويد، مينيز ) 1988(هيتون  ). 170ص   (“اي وجود ندارد  "پاسخنامه"مشخّص، يعني هيچ    

ــه ــاســت نمــرات جداگان ــراي روان بــودن كلّ و درســتي شناســي، ي، دســتور، واژگــان، واجاي را ب

 به همين دليل، براي اختـصاص نمـره نهـايي بـراي هـر               ).92-93ص   (“نقل درنظربگيريم /توصيف

  .مؤلفه از پنج مربي و استاديار دانشگاه  نظرخواهي شده است

  هاداده ليتحل

-يمـ  SPSSي  آمار افزار نرم كمك به شدهي  گردآوري  هاداده ليتحل وي  بررس به بخش نيا در

ـ آور دسـت  به را هافهلّؤم از ك ي هر به مربوطي  ازهايامت نيانگيم است الزم ليتحلي  برا. ميپرداز  م،ي

 سـپس  .دارنـد  قراري زبان مهارت ازي سطح چه در هادوزبانه نيا كه ميساز صمشخّ قيطر نيا از تا

                                                 
1. Bennett & Slaughter 



  97                  ...   آموزاندانش يزبان مشكالت ازي اارهپي بررس                       ، شمارة دومچهارمسال  

 كـه  شـود  صمـشخّ  تـا  ميپردازيم چهارم و دومي    هاكالس آموزاندانش نمرات نيانگيم سهيمقا به

  : است كرده كمك هافهلّؤم نيا شرفتيپ به اندازه چه تا  جيراي آموزش نظام

 قصهي وستگيپ  حفظ-1

گوينـدگان زبـان بـه      . اين مؤلّفه به استفاده از قيدهاي زمان و مكان در زبان فارسـي اختـصاص دارد               

 در جـدول . گيرنـد هنگام روايت داستان معموالً از اين گونه قيدها براي حفظ پيوستگي قصه بهره مي 

  :آموزان از اين عناصر زباني آمده استزير ميانگين ميزان استفاده دانش

  چهارم و دوم مقطع پسران مستقلّ جامعه دو  tآزمون جينتا: 1 شماره جدول

  )هقصي وستگيپ حفظ نمره( گروه دو انسيواري برابر اساس بريي ابتدا

ي برا% 95 نانياطم فاصله

 نيانگيم دو تفاضل

 از انحراف

 اريمع
 يليتحص مقطع تعداد نيانگيم

.30654 1.18723 4.1333 15 

دوم كالس هقص  

  )1ي وستگيپ حفظ (

 

 )2 (چهارم كالس 15 4.0000 1.51186 39036.
 

ـادل  بيترت به چهارم و دومي  هادركالس آموزاندانش نمرات نيانگيم م،ينيبيم كه طورهمان   4.1333 مع

ـا  سهيمقا در چهارم، كالس آموزاندانش كه رسديم نظربه. است 4.0000  و ـاط  در دوم كـالس  ب ـا  ارتب   ب

  .اندنداشتهي شرفتيپ ... و “جانيا”،“حاال”  يدهايق از استفاده بسامد

  هقصي اصل چهارچوب حفظ -2

 به آگاهي و رعايت سه بخش مختلف داستان، توسط گوينده قـصه             “هقصي  اصل چهارچوب حفظ”مؤلّفه  

-مـي  “قورباغـه  كردن دايپي برا جستجو آغاز و شدن گم”اول قصه در داستان قورباغه بخش . ارتباط دارد 

اش با  پسر در حين جستجوي قورباغه    ”شود كه   شامل سلسله حوادثي مي   ) وسط داستان  (دومبخش  . باشد

ـ ا در كه است  مقارن شده  داستان اوج نقطه و بخش پاياني قصه با       “شودها مواجه مي  آن ـتان  ني ـا هما داس  ن

  : آورده شده استهقص چهارچوبدر جدول زير ميانگين ميزان رعايت  .باشديم “قورباغه كردن دايپ”
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  چهارم و دوم مقطع پسران مستقلّ جامعه دو  t آزمون جينتا: 2 شماره جدول

  )هقصي اصل چهارچوب حفظ نمره( گروه دو انسيواري برابر براساسابتدايي 

ي برا% 95 نانياطم فاصله
 نيانگيم دو تفاضل

 از انحراف
 اريمع

 يليتحص  مقطع تعداد نيانگيم

.30654 3.36367 4.2000 15 
  هقصي اصل چهارچوب حفظ

 )1 (دوم كالس

 )2 (چهارم كالس 15 4.0000 3.70328 39036.
  

  هقـص ي اصـل  چهـارچوب  حفـظ ”ه فـ مولّ با ارتباط در نظر مورد گروه دوي ازهايامت نيانگيم به اگر

 كـرد  ليتحل نيچن توانيم نيبنابرا د؛يد مينخواه نمره دو نيا نيبي  فاحش اختالف م،يندازيبي  نگاه“

ـ  ي داستان چهارچوب ازي  آگاه مورد در چهارم، مقطع در آموزاندانش كه ـ پا و وسـط  آغـاز، ي  عن  اني

  .انددهينرسي شتريب شناخت به زين داستان

 داستان خاصي هايژگيو -3

آموزان به هنگام شروع داسـتان در       اي كه معموالً دانش   اده از عبارات كليشه   اين ويژگي داستان به استف    

يـه  ”،“ ....يه روز، يه پسره”: اند ازاي عبارتاين عبارات كليشه. زبان فارسي توليد كردند، اشاره دارد

را جدول زيـر ميـانگين اسـتفاده از ايـن عبـارات      . و غيره“ ...يكي بود، يكي نبود”،“ ....بار، يه پسره

 :دهد وچهارم نشان ميدومدرتوليدات دومقطع 

  چهارم و دوم مقطع پسران مستقلّ جامعه دو  t آزمون جينتا: 3 شماره جدول

  )داستاني هايژگيو نمره( گروه دو انسيواري برابر اساس بريي ابتدا

ي برا% 95 نانياطم فاصله
 نيانگيم دو تفاضل

 از انحراف
 اريمع

 يليتحص مقطع تعداد نيانگيم

.24300 .94112 .8000 15 
  داستان خاصي هايژگيو

 )1 (دوم كالس

 )2 (چهارم كالس 15 8000. 86189. 22254.
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-بـه  مقطـع،  دو هـر  به مربوط شده ديتول داستان دري  اشهيكل عبارات كاربرد كه است حيتوض به الزم

  .شد مشاهده گروه دو هر در برابر صورتبه و ندرت

 يباد باتيترك و  عبارات-4

بـه عبـارت   . گيـرد خلّاقانه در اين مؤلّفه مورد تأكيد قـرار مـي  /استفاده از تركيبات و اصطالحات ادبي    

كارگيري ايـن عبـارات     آموزان مقطع چهارم در به    ديگر، در جدول زير نشان خواهيم داد كه آيا دانش         

  :اند پيشرفتي داشتهدومآموزان مقطع در مقايسه با دانش

  چهارم و دوم مقطع پسران مستقلّ جامعه دو  t آزمون جينتا: 4 شماره جدول

  )يادب باتيترك و عبارات نمره( دوگروه انسيواري برابر براساسيي ابتدا

ي برا% 95 نانياطم فاصله

 نيانگيم دو تفاضل

 از انحراف

 اريمع
 يليتحص مقطع تعداد نيانگيم

.09595 .37161 .2333 15 
يادب باتيترك و عبارات  

 )1 (دوم كالس

 )2 (چهارم كالس 15 3667. 58146. 15013.
  

ـ  بـات يترك و عبـارات ” فهلّؤم در توانيم راي  امالحظهقابل شرفتيپ باال،ي  هافهمولّ خالف بر  “يادب

 بـه  چهـارم  و دومي  هـا كـالس  در آموزان دانش نمرات نيانگيم باال جدول به توجه با. كرد مشاهده

 در چهـارم  كالس آموزاندانش مجموع در  گر،يد عبارت به است؛ 3667. و 2333. با برابر بيترت

  .دارند قراري باالتر سطح  در عبارات گونه نيا كاربرد نظر از دوم كالس آموزاندانش با سهيمقا

نمود و مان ز-5   

 .جمالت داستان مورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت          ) زمينهزمينه و پس  پيش(در اين مؤلّفه زمان و نمود       

 صـورت  بـه  توانديم “قورباغه داستان” 9 شماره ريتصو در نهيزمپس و نهيزمشيپ ملهج نمونه،ي  برا

  :باشد ريز
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  1 شماره ريتصو

  
ـ ن قورباغهي  ول كنهيم نگاه رو سوراخ تو داره پسره” ـ  (ست،ي  داره هـم  سـگه  ضـمن  در) نـه يزمشيپ

  .“ )نهيزمپس (كنهيم خراب رو كندو

ري زمان و نمود مناسب در داستان قورباغه، توسـط دو مقطـع             در جدول زير ميانگين ميزان به كارگي      

  :مشخّص شده است

  چهارم و دوم مقطع پسران مستقلّ جامعه دو  t آزمون جينتا: 5 شماره جدول

  )نمود و زمان نمره( گروه دو انسيواري برابر اساس بريي ابتدا

ي برا% 95 نانياطم فاصله
 نيانگيم دو تفاضل

 از انحراف
 اريمع

 يليتحص مقطع تعداد نيانگيم

.32071 1.24212 2.4000 15 
  نمود و زمان
 )1 (دوم كالس

 )2 (چهارم كالس 15 2.0000 1.36277 35187.
  

  

 كـاربرد  لحـاظ  بـه  دوم كـالس  آمـوزان دانش ازي  برخ  انتظار، برخالف شود،يم دهيد كه گونههمان

ـ پ چهارم كالس آموزاندانش از مناسب، “نمود و زمان”  نيانگيـ م ليـ دل نيهمـ  بـه . رنـد يگيمـ ي  شي

  .است باالتر هايچهارم كالس ازي اندك ها،يدوم كالس نمرات

  هاتيشخصي درون حاالت انيب -6

ـتان باشـد      تواند بيانگر تبحر گويندگان به    ها مي بيان حاالت دروني شخصيت    بـراي نمونـه    . هنگام نقـل داس

هاي دروني توانند، بياني از ويژگي   و غيره مي   “خوشحاله/جا پسره ناراحته  اين”،  “جا پسره زخمي شده   اين”

  :هاي مربوط به اين مولّفه در جدول زير آمده استميانگين.  در داستان قورباغه باشد“پسر”شخصيت 
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  چهارم و دوم مقطع پسران مستقل جامعه دو  t آزمون جينتا: 6 شماره جدول

  )هاتيشخصي درون حاالت نايب نمره( دوگروه انسيواري برابر براساسيي ابتدا

% 95 نانياطم فاصله
 نيانگيم دو تفاضلي برا

 از انحراف
 اريمع

 يليتحص مقطع تعداد نيانگيم

.12599 .48795 .3333 15 
  هاتيشخصي درون حاالت انيب

 )1 (دوم كالس

 )2 (چهارم كالس 15 5333. 63994. 16523.
 

 پسر، شدني  زخم  مانند، هاتيشخصي  درون حاالت نايب در چهارم كالس آموزاندانش كه رسديم نظر به

ـا  مقطـع  آمـوزان دانش به نسبت غه،قوربا كردن دايپ ازي  خوشحال و درختي  باال از پسر افتادن  در تـر نييپ

  .دارند قراري بهتر تيوضع

     ربط حروف -7

ـا ”،  “كـه ايـن واسه”،“زيرا”(طوركه از عنوان اين مؤلّفه پيداست، حروف ربط         همان عناصـري  ) و غيـره   “ت

ـين جمـالت را       اين عناصر مي  . گيرندگويي مورد تأكيد قرار مي     قصه هستند كه در اين مؤلّفه     توانند ارتباط ب

اگر به اعـداد در جـدول زيـر دقّـت           . تر كمك كنند  تر و تحليلي  مشخّص نموده و به توليد داستاني منسجم      

  :گرددع مشخّص ميكنيم، ميزان استفاده از اين حروف ربط، در هر دو مقط

  چهارم و دوم مقطع پسران مستقلّ جامعه دو  t آزمون جينتا: 7 شماره جدول

  )ربط حروف نمره (گروه دو انسيواري برابر اساس بريي ابتدا

ي برا% 95 نانياطم فاصله
 يانگيم دو تفاضل

 يليتحص مقطع تعداد نيانگيم اريمع از انحراف

.16523 .63994 .4667 15 
ربط حروف  

 )1 (دوم سكال

 )2 (چهارم كالس 15 6000. 63246. 16330.
 

 كـالس  آموزاندانش با سهيمقا در ،يفارس زبان ربط حروف از استفاده در چهارم كالس آموزاندانش

  .اندداشته شرفتيپي اندك دوم
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  واژگان -8

بـراي  . كننـد يواژگان به عنوان يكي از عناصر دقّت دستوري، نقشي مهمي را در توليد داستان ايفا مـ                

 “كنـدو ” و   “قورباغه”،  “چكمه”،  “شيشه”،  “تنه درخت ”،  “گوزن”،  “جغد”،  “سگ”مثال واژگان   

در جدول زيـر بـسامد اسـتفاده از        . شوندترين عناصر واژگاني اين قصه محسوب مي      به عنوان كليدي  

  :شودواژگان كليدي و مرتبط با قصه در هر دو مقطع نشان داده مي

  چهارم و دوم مقطع پسران مستقلّ جامعه دو  t آزمون جيتان: 8 شماره جدول

  )واژگان نمره( گروه دو انسيواري برابر اساس بريي ابتدا

% 95 نانياطم فاصله

 يانگيم دو تفاضلي برا
 يليتحص مقطع تعداد نيانگيم اريمع از انحراف

.22254 .86189 2.3000 15 
 واژگان

 )1 (ومد كالس

 )2 (چهارم كالس 15 2.7000 92195. 23805.

  يفعل هاي شناسه-9

-يمـ  قـرار  آزمـون  مورد راي  زباني    هايژگيو ازي  ك ي فهلّؤم نيا داست،يپآن   عنوان از كه طورهمان

آموزان در دو مقطـع مـورد نظـر،          فاعل و فعل در جمالت فارسي دانش       جا ميزان مطابقه   در اين  .دهد

  :نيدبه جدول زير توجه ك. گيردمورد بررسي قرار مي

  چهارم و دوم مقطع پسران مستقلّ جامعه دو  t آزمون جينتا: 9 شماره جدول

  )يعلفي هاهشناس نمره( گروه دو انسيواري برابر  براساسييابتدا

 تفاضلي برا% 95 نانياطم فاصله

 يانگيم دو
 يليتحص مقطع تعداد نيانگيم اريمع از انحراف

.10690 .41404 1.8000 15 
يفعلي هاشناسه  

 )1 (دوم سكال

 )2 (چهارم كالس 15 1.9333 25820. 06667.
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 بـه . باشـد يمـ  هـم بـه  كينزد چهارم و دومي  هاكالس در آموزاندانش نيانگيم كه است، ذكر انيشا

  .ندارندي چندان مشكل فعل شناسه با فاعل هقمطاب  درويژه به آموزاندانش ،گريدي انيب

  بودن روان -10

-براي مثـال، دانـش    . شود-والني، اشتباهات زباني، رمزگرداني مربوط مي     هاي ط  روان بودن به مكث   

بردنـد، كـه     بـه كـار مـي      “پـسره ”را به جاي    ) معادل كردي پسره  (/kŏræ/آموزان در موارد فراواني     

در اين خصوص بـراي آگـاهي از ميـانگين مقطـع     . آيداي از رمزگرداني واژگاني به حساب مي     نمونه

  : نگاه كنيد و چهارم به جدول زيردوم

  چهارم و دوم مقطع پسران مستقلّ جامعه دو  t آزمون جينتا: 10 شماره جدول

 )بودن روان نمره( گروه دو انسيواري برابر اساس بريي ابتدا

ي برا% 95 نانياطم فاصله
 يانگيم دو تفاضل

 يليتحص مقطع تعداد نيانگيم اريمع از انحراف

.31923 1.23635 4.3000 15 
بودن روان  

 )1 (دوم سكال

 )2 (چهارم كالس 15 4.2000 99642. 25728.
 

آموزان پايه چهارم تفاوت    ها با ميانگين دانش   يدومبينيم، ميانگين نمرات كالس     گونه كه در باال مي    همان

  .آموزان كالس چهارم بيشتر استها از نمرات دانشيدوماندكي دارد و در عين حال  نمرات كالس 

 :داد قراري بررس مورد رايي گوهقص كل نمره به مربوط جدول توانيم ج،ينتا يبند جمعي برا نكيا

  چهارم و دوم مقطع پسران مستقلّ جامعه دو  t آزمون جينتا: 10 شماره جدول

  )ييگوقصه كلنمره(  دوگروه انسيواري برابر براساسيي ابتدا

ي برا% 95 نانياطم فاصله
 يانگيدوم تفاضل

 يليتحص مقطع تعداد لمعد اريمع از انحراف

1.40786 5.45261 20.9667 15 
  

 )1 (دوم كالس

 )2 (چهارم كالس 15 21.1333 5.11464 1.32059
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 دارد،ي  اديـ ز فاصـله ) 50 (نظر مورد كلّ نمره از گروه دو هر يانگينم شوديم مشاهده كه گونههمان

 اسـت  مـشخص  نيبنابرا. است 21.13 معادل 2 گروه در و 20.96 معادل 1 گروه در لمعد كه چرا

 كـالس  آمـوزان دانشي  برا نمره نيا كسب اگري  حتّ. داردي  اديز فاصله 50 تا شده كسب نمرات كه

-يمـ  چهـارم  كـالس  آمـوزان دانـش  ،يآموزشـ  وهيش نيا آمديكار صورت در باشد، هيتوجقابل دوم

  .كردنديم كسب راي باالتر نمرهي ستيبا

 كـه  كـرد  عااد توانيم 2 و   1 گروه دو در آمده دست به نيانگيم سهيمقا با كه استي  حال در نيا

 نمـودار . ندارندي  چندان تفاوتي  زبان شرفتيپ لحاظ از ،همي  ليتحص پايه دو در دوزبانه آموزاندانش

  :دهديم نشان وضوحبه را سهيمقا نيا ريز

   و چهارمدومگويي در پايه  ميانگين نمرات كلّ مهارت قصه-1نمودار

  

 و  دومگـويي در دو مقطـع       توان دريافت، فاصله ميانگين نمرات قصه     طور كه از نمودار فوق مي     همان

 در و) 20.96 (دوم كـالس  در آمـوزان دانش نمره نيانگيم به بياني ديگر،  . باشدچهارم چشمگير نمي  

ـ  عـدم  انگريب خود نيا و باشدينمي  معنادار تفاوتي  دارا) 21.13 (چهارم كالس آموزاندانش  ريثأت

  .)p= 0.932  و t= -0.86 (استي زبان شرفتيپ بري آموزش وهيش

Grade
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  يريگجهينت

ـ ا در هـا زبانـه  دوي  آموزشـ  نظامي  بررس با تا شد تالش مقاله نيا در  اثـرات  دربـاره ي  نكـات  راني

ي بررسـ  بـا . شوند برجسته باشد، داشته آموزاندانشي  هازباني  رو بر توانديم وهيش نيا كهي  محتمل

ـ پ حـوزه  در اسـت  نتوانـسته  وهيشـ  نيا كه شد صمشخّ آمدهدستبهي  هادادهي  آمار ي زبـان  شرفتي

 د،يـ گرد مـشاهده  مختلـف ي  هـا فـه لّؤم به مربوط جداول در كه طورهمان. كند عمل قموفّ هادوزبانه

ـ ا و بودند كرده كسب راي  نييپا نمرات هافهلّؤم اكثر در چهارم و دوم كالس آموزاندانش  ضـعف  ني

 گـاه  وي  كـ ينزد هـم  گـروه  دو سهيمقا هنگام عالوه به. شد مشاهده وضوحبهيي  گوهقص لك نمره در

 هـا  دوزبانـه آمـوزش  نظـام  به را هاضعف نيا ليدل ترينشايد بتوان مهم. شد صمشخّ نمراتي  برابر

ـ ا در شده كارگرفته بهي  درس مواد و  ،)دهديم قرار سيتدر اساس را تياكثر زبان تنها كه(  نظـام  ني

ي طراحـ  بانهزكي آموزاندانشي  برا منحصراًي  درس مواد نيا شد اشاره كه طورهمان رايز داد، نسبت

 توانـد يمـ  هادوزبانه مختص دروس و مواد سيتدر و نيتدو ،يآموزش نظام اصالح نيبنابرا. اندشده

  .كند عيتسر را زبان دو هر در آموزاندانشي زبان شرفتيپ روند

  كتابنامه

 ،كردسـتان  استان لاو هيپا آموزان دانشي  ريادگ ي انيجر دري  دوزبانگ ريتأثي  بررس .)1372 (.صرنا احمدپور،

  .يتيترب علوم دانشكده معلم، تيترب دانشگاه :تهران .ارشدي كارشناس نامهانيپا

-ك يـ  و دوزبانـه  پسر آموزاندانشي  ليتحص عملكرد بري  آمادگ دوره ريتأث  سهيمقا  .)1372 (.وسف ي ب،ياد

  . يشرق جانيآذربا پرورش و آموزش كلّ اداره: زيتبر .)تهران و زيتبري درشهرها(يي ابتدا مقطع زبانه

 دوزبانـه  و زبانـه ك يـ  پـسر  آمـوزان دانشي  ليتحص شرفتيپ سهيمقا  وي  بررس  .)1373 (.بهرام ،ياحفتّ اصل

: تهـران  .امـال  وي  فارسـ  دروس در) پـنجم  سـوم،  ل،اوي  ها هيپا(يي  ابتدا مقطع) زيتبر و تهراني  شهرها(

  .يتيترب علوم دانشكده س،مدر تيترب دانشگاه

 آمـوزش  رشـد  .»ييابتـدا  آمـوزان  دانـش ي  ليتحص شرفتيپ بر آن ريتأث وي  دوزبانگ« .)1380 (.نيمه ،يلتوكّ

  .54-59 ،صصدومشماره چهل و  ،ييابتدا

 انزآمـو دانـش  بـا  دوزبانـه  آموزان دانشي  ليتحص شرفتيپ زانيم سهيمقا وي  بررس .)1373 (.جعفر ناروند،يد

  .سمدر تيترب دانشگاه :تهران .اليدان شوش شهري عاد
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 سـال  پـسر  زبانهك ي و دوزبانه آموزاندانشي  ليتحص شرفتيپ سهيمقا .)1371 (.انيهاد ديمج وي  عل مهرجو،

ادبي  هانمره نيبي  همبستگ بيضر محاسبه و اهواز شهرستانيي  ابتدا مسودروس ريسـا  بـا ي  سـ فار اتي 

  .خوزستان استان پرورش و آموزش اداره: اهواز .1370-71ي ليتحص سال در آموزاندانش نيا
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