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چکیده
تحقیق حاضر حاصل پژوهشی میدانی از مشکالت آموزش زبان فارسی به کودکان ترک زبان است .ابزار جمع آوری اطالعاات
سئواالت آزمون پرلز  6002و بخشی نیز بر پایه پرسشنامه محقق ساخته و جمع آوری گردید .جامعه آماری کلیه دانا آماوزان
پایه چهارم ابتدایی مشغول به تحصیل در مناطق  3 ،1و  4شهر ارومیه به تعداد  547نفر و حجا نموناه  164نفار دانا آماوز
ترک زبان با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .نتایج نشان داد که دان آماوزان تارک زباان
در "توانایی درک مطلب" و" توانایی تفسایر و اساتنتا " از متاون درسای دارای مشاکل عدیاده ای مایباشاند .باه عاالوه
مقولههایی از قبیل (جابه جایی حروف ،جابه جایی نقطه در حروف ،بدی تلفظ ،حروف چند نقشی ،تلفاظ محلای و اساتفاد از
لحن محلی ،مکث نکردن در بین جملهها ،تقطع کلمهها به هجا ،طوطی واری خوانی ،مشکل در معنای افعال و حذف و اضافه
برخی واژهها) از مشکالت اساسی در خواندن زبان فارسی دان آموزان ترک زبان بود .مضافاً اینکه (درک نکاردن توضایحات
معل  ،رعایت نکردن انحنا در عالی نوشتاری ،تناسب نداشتن حرکت دست با عالیا نوشاتاری ،حاذف صادای آخار کلماه،
مشکل در زمینهی نوشتن حروف چند صدا ،جابه جای حروف ،جاانداختن حروف ،استقرار نامناساب نقطاههاا ،نارسانویسای،
سره نویسی ،بدخطی ،شتابان نویسی ،وارونه نویسی ،جدانویسی ،تطابق نداشتن فعل با فاعل ،جابه جاایی کلماات و نااتوانی
در جمله نویسی) از جمله مشکالت اساسی در نوشتن زبان فارسی جامعه مورد بررسی بود .نهایتااً اینکاه باین ساب هاای
یادگیری زبان فارسی بر حسب جنسیت (دختر و پسر ترک زبان) تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
واژگان کلیدی :دو زبانگی ،دان آموزان دوزبانه ،آموزش زبان فارسی ،مشکالت خواندن ،مشکالت نوشتن.

مقدمه
امروز دوزبانگی و حتی چند زبانگی ی امر رایج است و تقریباً به ندرت میتوان کشوری را یافت که الاقال بخا
کوچکی از جمعیت آن به دو زبان تکل نکند .در بسیاری از کشورها عالوه بر زبان مادری ،یا زبان رسمی آموزشای،
زبانهای دیگر ،لهجهها و گوی هایی وجود دارند (وال برگ .جی .اف )106 :1895 ،که این موضوع دوزبانگی روی
آموزش و یا دگیری آن جامعه اثرات منفی بسیاری گذاشته است ( فالل و سالوسی .)36 :1895 ،از آنجاایی کاه زباان
اساسیترین رسانهای است که از طریق آن ،همه یادگیریهای اجتماعی و تحصیلی در فرد شاکل مایگیرد(نلساون،1
 1894و سیلیمن ،1892 ،6به نقل از ماهر ) 1351 ،از این رو مشکالت مربوط به خواندن و یادگیری زبان در نخساتین
سال های دوران کودکی به ویژه برای کودکان دوزبانه زمینه ساز بسیاری از مشکالت جامعاه در ساایر یاادگیریهاای
اجتماعی و مدرسهای میگردد(هاالمن 3و کافمن .)1880:95،4بررسی مشکالت ناشی از آموزشهای زبانی در پی از
مدرسه نشان دادهاند که برنامه ریزی مناسب آموزشهای اولیه بارای کودکاان دوزباناه مایتواناد دامناه و تناوع ایان
مشکالت را کاه دهد .پدیده دوزبانگی و آموزش رسمی در کشورهای جهان ،به ویژه کشورهای آسیایی همچاون
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ایران ،چین ،هندوستان و جمهوریهای آسیای میانه که نمونههایی از ملتهای چند زبانه هستند دشواریهاای زباانی
و آموزش را به وجود آورده است .دشواریهایی که برنامه ریزی ویاژه در زمیناه آماوزش و ساواد خوانادن در ایان
کشورها را اجتناب ناپذیر کرده است (دلیون .)1893 ،1کاپر ،1891(6به نقل از شمس اسافندآبادی )1396 ،در یافتاه-
های خود نشان داده است که بین سب های یادگیری دان آموزان دوزباناه و تا زباناه تفااوتهاایی وجاود دارد.
کریمی( )1399در پژوهشی مقایسهای دان آموزان دوزبانه و ت زبانه در وضعیت سواد خواندن بار اساام مطالعاه
بینالمللی پرلز انجام داده ،عملکرد این دو گروه از دان آموزان بطور جداگانه در کل آزمون ،متون اطالعااتی و ادبای
و همچنین فرآیند سواد خواندن شامل توانایی درک مطلب ،تفسیر واستنتا از متون درسی مورد مقایسه قرار گرفت .
دان آموزان ی زبانه در خواندن و درک متون ارائه شده در کلیه موارد باالتر از دان آموزان دوزبانه هستند .به طور
کلی یافتههای پژوهشی اهمیت توجه بیشتر بر آموزش دان آموزان دوزبانه در درم خواندن و نوشتن زباان فارسای
را به عنوان یکی از کلیدهای اساسی در موفقیت تحصیلی خاطرنشان کرد(.احتشاامی )1399 ،در پژوهشای پیشارفت
تحصیلی دان آموزان مناطق دوزبانه با دان آموزان ت زبانه استان اصفهان پرداخته ،یافتههای پژوهشی حااکی از آن
است که پیشرفت تحصیلی دان آموزان دو زبانه و ت زباناه اساتان اصافهان در کلیاه دورههاای تحصایلی تفااوت
معناداری ندارد اما میزان پیشرفت تحصیلی این دان آموزان در دورههای ابتدایی تفاوت معناداری وجود دارد.
طبق نظر سیگوان و م کی در مورد تأثیر زبان مادری در آموزش به قرار زیر اسات« :وقتای کاه آماوزش زباان دوم
مبتنی بر یادگیری زبان مادری باشد ،نتیجه بهتری خواهد داد و یادگیری زبان دوم برای کودک آسانتر خواهد باود  .از
همین روست که در به کار بردن زبان مادری کودک الاقل در آغاز تعلای  ،تأکیاد شاده اسات »(.باه نقال از مادرم،
 ،1393ص ) 40در واقع کنار گذاشتن زبان دان آموز در سالهای اولیه آموزش برخالف اصول علمی تعلی و تربیات
شمرده می شود .در پژوه انجاام گرفتاه در ماورد ضارورت باازنگری در سیسات آماوزش زباان فارسای(مدرم،
 )1393:43چنین بیان می کند که  :از بین دروم دورۀ ابتدایی دو درم امالء و خواندن زبان فارسی از اهمیات ویاژه
ای برخوردار است چرا که خواندن ،نوشتن و حساب کردن در مقاطع دبستان یکی از اصول سواد آموزی کودکان باه
حساب می آید .دان آموزان مناطق دو زبانه بخصوص در دو پایه اول و دوم ابتدایی در فراگیری زبان فارسی چاه از
نظر گفتاری و شنیداری و به تبع آن در یادگیری سایر دروم با مشکالتی مواجهناد کاه شاامل حاال دانا آماوزان
فارسی زبان نمی شود .این وضعیت ناشی از به کار بردن کتب و روشهای آموزشی یکسان در سراسار کشاور بادون
توجه به اختالفا ت زبانی و تفاوتهای فرهنگی دان آموزان است .چه بسیارند دان آموزان با استعدادی که حتّای در
همان دورۀ ابتدایی در اثر روشهای نامناسب و غلط آموزش و عدم تجربه کافی بر تدریس اینگونه دانا آماوزان ،باا
شکستها و حتی مردودیهای پی در پی مواجه میشوند و از تحصیل که حق هار کاودکی اسات بااز مایمانناد .طباق
گزارش استان آذربایجاان شارقی (باه نقال از مادرم 1393 ،ا ص « )36بای از  %70ماردودین دورۀ ابتادایی ،باه
کالسهای اول و دوم اختصاص دارند ».مدرم همچنین می گوید که کودکان ت زبانه و فارسی زبان با تسالط کاافی
بر زبان فارسی ،قبل از ورود به مدرسه با مهارتهای شنیداری و گفتاری زبان خود آشنا میشوند و از بادو تولاد آن را
کسب میکنند و برای آنان منظور از رفتن به مدرسه صرفاً سواد آموزی ( کسب مهارتهای خوانادن و نوشاتن ) زباان
فارسی است .در حالیکه برای دان آموزان دو زبانه مسئله کامالً فرق میکند ،در مورد دو زبانهها ،رفاتن باه مدرساه
در وهلۀ اول یا دگیری ی زبان جدید است لذا عنوان سوادآموز در مورد این گونه دان آموزان احتمااالً صاحیو و
علمی نخواهد بود اینان در واقع نوآموزانی هستند که در موردآنها عالوه بر کسب مهارتهای خواندن و نوشتن (ساواد
آموزی) و حتی قبل از آن ضرورت کسب مهارتهای شنیداری و گفتاری زبان فارسی نیز مطرح است ،تاأثیرات ناشای
از افت تحصیلی را تا حدودی ک می کند ( .افتخاری ،سعداللهی ،کسبی ا  )1394بنابراین هرچاه شاباهت دو زباانی
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که کودک در معرض آن قرار می گیرد بی تر باشد میزان تأثیرات منفی در معرض دو زبان قرار داشتن بر هر یا از
دوزبان کمتر میگردد (.افتخاری و همکاران  )1394 ،در تحقیقات انجام شده نشان میدهناد کاه کودکاان دو زباناه
توانائیهای زبانی ضعیف تری نسبت به کودکان ت زبانه دارند از سوی دیگر زبانها به گوناه متفااوتی بررشاد زباان
مادری و زبان دوم اثر میگذارند .البته اثرات منفی آموزش بر افراد دو زبانه به خاطر آموزش یکسان و کتابهاای درم
است که این کودکان در مدرسه کسب می نمایند .چنانچه بنابه گفتۀ باطنی (به نقل از مدرم « )1393 ،کتابهای درسی
دبستان همه برای فارسی زبانان نوشته می شود و فرض بر این است که همه دان آموزانی که این کتابها را به دسات
میگیرند  ،زبان فارسی گفتاری را میدانند در حالیکه این فرض درست نیست » (.قاسمی:1394ص)30در این ماورد
میگوید « اساسی ترین اشکاالت کتابهای فارسی که اشکاالت دیگر نیز در بطن آن شکل میگیرند به ویاژه در دوره
دبستان ،نقص واژگان آنهاست برای کودکان غیر فارسی زبان .نقص دیگر عادم پای بینای آموزشای فنوتیا زباان
فارسی است که چنین امری همیشه برای کودک و معل او مشکل ساز است و اشاکاالت جادی در نوشاتن (اماالء)
بخصوص در سالهای اول دبستان ایجاد میکند »( .قاسمی :1394 ،ص )11 ،10فنایی در پژوه خاود چناین ااهاار
نظر می نمود که اثرات منفی دوزبانگی نه تنها بر پیشرفت تحصیلی محرز بوده ،بلکه برهوش ،وضع عاطفی ،اجتمااعی
و اخالقی و بر کل شخصیت فرد تأثیر میگذارد و در صورتیکه دان آموز در دورۀ ابتادایی نتواناد باا زباان رسامی
آموزش انس بگیرد ،با محیط آموزش و در نهایت با جامعه بیگانه خواهد شد و بین زبان مدرسه و زبان دانا آماوز
شکاف پدیدمی آید .به خاطر اهمیت آموزش ابتدایی کودکان به زبان مادری آنان ،دانشمندانی چاون پیااژه ،گالپاارد،
الون وهمچنین اکثر دانشمندان علوم تربیتی مسئلۀ تدریس به زبان مادری را برای کودکان به مثابۀ یا اصال مها و
پایه ای تلقی می کنند و عدول از آن راجایز نمی شمارند .سیگوان و م کی (به نقل از مادرم1393 ،اا ص )40بار
تأکید یونسکو در آموزش مدرسه ای کودکان در مراحل ابتدایی و یا در تمام مراحال باه زباان ماادری را مها تلقای
میکند .تحقیقات انجام شده نیز مؤید همین مسئله میباشد  .پژوه های انجام یافته توسط فنایی در ساال  1394نیاز
بیانگر همین مسئله است که آموزش به زبان مادری از نظر روانشناسی سبب درک بهتار مطلاب مایگاردد و از نظار
اجتماعی سبب جذب راحت تر کودک در محیط اجتماعی خود میشاود و از نظار عااطفی ،کاودک را از گسساتگی
عاطفی نسبت به محیط درم دور می کند و از نظر آموزشی سبب باال رفتن کمیت و کیفیت ارتباط در داخل مدرساه
و کالم میشود و دان آموز را از ابزار اصلی تفکر یعنی ارتباط ،برخاوردار مایکناد چنانچاه در محایط متعاارض
درسی که تدریس به زبان غیر مادری صورت گیرد ،کودک در تنظی و بیان تفکرات خود به زبان غیار ماادری دچاار
مشکل می شود ،عدم توانایی در بیان مسائل سبب کا حرفای و خاود سانساوری ،سارخوردگی عااطفی و احساام
خجالت در او خواهد شد.
با توجه به اهمیت مشکالت یادگیری آن دسته از دان آموزان ایرانی که زبان مادری آناان متفااوت از زباان فارسای
است و با توجه به تأثیرات معنی دار سب های یادگیری بر پیشرفت تحصیلی پاژوه انجاام گرفتاه توساط شامس
اسفند آباد و امامی پور (  ) 1396به نتیجه رسیده اند که دان آموزان ی زبانه ،در مقایسه با دان آماوزان دو زباناه
از سب یادگیری شهودی یا دیداری برخوردارند ،در حالیکه دان آموزان دو زبانه ،در مقایسه با دان آماوزان یا
زبانه سب یادگیری حس و کالمی دارند .بنابراین با اینکه آموزش به زبان غیر مادری به رشاد ذهنای و حتای رشاد
شخصیت کودک آسیب میرساند ،پژوهشهای انجام گرفته نیز همین مسئله را آشکار میساازد کاه آماوزش باه زباان
مادری از نظر روان شناختی ،اجتماعی ،عاطفی و از نظر آموزشی کودک را تحت تأثیر قرار میدهد و موجاب ارتقااء
او از نظر تفکر و رشد زبانی و ذهنی او می شود و از نارسائیهای موجود که تحت تأثیر ایان عوامال بوجاود مایآیاد
میکاهد.(Garao,2001:286) .
بنابراین اهمیت بررسی موضوع دوزبانگی از آن جا اهمیت دارد که دان آموزان دوزبانه و تا زباناه از نظار ساب
یادگیری نیز به طور متفاوت عمل میکنند ،زیرا سب های یادگیری از زمینههای فرهنگای ،اجتمااعی و جنسایت نیاز
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متأثرند .دوزبانگی در ایران از این جهت مورد توجه است که ایران کشوری چند فرهنگی با گروههای زباان چندگاناه
است که به زبانهای ترکی ،کردی ،عربی ،لری ،بلوچی گوی و ...میکنند و در استان آذربایجان غربی عالوه بر زبان
فارسی گوی کردی و ترکی نیز وجود دارد .بدون تردید دشواریهای آموزش رسمی کودکانی که در خانه به غیر از
زبان فارسی تکل میکنند به ویژه در سالهای نخست مدرسه از پیچیدگی و تنوع زیادی برخوردار است لذا با وجود
نتایج متفاوت در مورد عملکرد تحصیلی و مشکالت یادگیری دان آموزان دو زباناه در تحقیقاات مختلاف ،در ایان
پژوه سعی بر آن است که با بهرهگیری از دادههای دقیق مطالعه پرلز ()6002به بررسی و مقایسه مشکالت آموزش
زبان فارسی در دان آموزان پایه چهارم ابتدایی مناطق دوزبانه شهر ارومیه پرداخته شود.
فرضیههای پژوه
به نظر میرسد دان آموزان ترک زبان در "توانایی درک مطلب" از متون درسی دارای مشکل میباشند.
به نظر میرسد دان آموزان ترک زبان در " توانایی تفسیر و استنتا " از متون درسی دارای مشکل میباشند.
چنین به نظر می رسد که دان آموزان ترک زبان در خواندن کلمات زبان فارسی از قبیل (جابه جایی حروف ،جاباه
جایی نقطه در حروف ،بدی تلفظ ،حروف چند نقشی ،تلفظ محلی و استفاد از لحن محلی  ،استفاده نکردن ار عوامل
زبر زنجیری ،مکث نکردن در بین جملهها ،تقطع کلمهها به هجا ،طوطی واری خوانی ،مشکل در معنا افعال ،حذف و
اضافه برخی واژهها) دچار مشکالت عدیده ای هستند.
چنین به نظر میرسد که دان آموزان ترک زبان در نوشتن کلمات زباان فارسای از قبیال (درک نکاردن توضایحات
معل  ،رعایت نکردن انحنا در عالی نوشتاری ،تناسب نداشتن حرکت دست با عالی نوشتاری ،حاذف صادای آخار
کلمه ،مشکل در زمینهی نوشتن حروف چند صدا ،جابه جای حروف ،جاانداختن حروف ،استقرار نامناسب نقطاههاا،
نارسانویسی ،سره نویسی ،بدخطی ،شتابان نویسی ،وارونه نویسی ،جدانویسی ،تطابق نداشتن فعل باا فاعال ،جاباه
جایی کلمات ،ناتوانی در جمله نویسی) دارای مشکالت عدیده ای هستند.
بین سب های یادگیری زبان فارسی بر حسب جنسیت (دختر و پسر ترک زبان) تفاوت وجود دارد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش کمی ،پیمای و پنهانگر میباشد .و بنابراین از آنجاایی کاه در
این تحقیق مشکالت آموزش زبان فارسی به کودکان ترک زبان مورد بررسی قرار میگیرد ،تحقیق مورد نظر توصایفی
از نوع همبستگی میباشد .روش گردآوری اطالعات ترکیبی از روشهای میدانی و کتابخانهای است .بدین ترتیب که
برای تدوین ادبیات تحقیق و تنظی چارچوب نظری از روش کتابخانهای و برای پاسخگویی به سؤاالت مورد نظار و
آزمون فرضیه های تحقیق از روش میدانی استفاده شده است .همچنین به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار
 spssاستفاده گردیده است .مضافاً اینکه جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری نظیر روش  Tتا نموناه
ای و شاخص های گرای به مرکز از قبیل میانگین ،انحراف معیار و انحراف استاندارد بهره گرفته شده است.
نحوه طراحی پرسشنامه
برای بررسی مشکالت آموزش زبان فارسی به کودکان ترک زبان از دو پرسشنامه مجزا استفاده شده است باه طاوری
که برای سنج مشکالت یادگیری از سئواالت استاندارد متون ادبی و اطالعاتی آزمون پرلز  6002استفاده شاده کاه
روایی این آزمون توسط متخصص تعلی و تربیت مورد تأیید قرار گرفت و ضاریب پایاایی سائواالت توساط مرکاز
مطالعات پرلز عدد  %87تعیین گردید که نشان می دهاد سائواالت آزماون از ساطو پایاایی بااالیی برخاوردار اسات.
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همچنین جهت پی بردن به دیگر مسائل و مشکالت خواندن و نوشتن زبان فارسی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده
شده است.
جامعه آماری و حجم نمونه
کلیه دان آموزان پایه چهارم ابتدایی مشغول به تحصیل مناطق چهارگانه آماوزش و پارورش شاهر ارومیاه در ساال
تحصیلی  1381-86که جمعیت آماری آنها برابر با  247نفر میباشد.
روش نمونهگیری در پژوه  ،نمونهگیری خوشه ای چند مرحلهای بوده است .با استفاده از فرمول کاوکران برابار باا
 164نفر برآورد گردید.
بحث و یافتهها
در این پژوه وضعیت سواد خواندن دان آموزان دوزبانه و ت
فرضیه اول  :به نظر می رسد دانا
میباشند.

آماوزان تارک زباان در "تواناایی درک مطلاب" از متاون درسای دارای مشاکل

عنوان فرضیه
به نظر می رسد دان آموزان تارک زباان در "تواناایی درک
مطلب" از متون درسی دارای مشکل میباشند.
آزمون  Tت

زبانه به طور کلی مورد مقایسه قرار گرفت.

میانگیاااااان نظااارات
دان آموزان
8.6941

میزان معناداری

نتیجااه

.04

تأیید

نمونه ای برای مقایسه میانگینها

عنوان فرضیه

مقدار t

درجه آزادی

میزان معناداری

توانایی درک مطلب

2.571

123

.04

ضریب خطا در ساطو 87
انحااااااراف از درصد
میانگین
باالترین
پایین ترین
10.69412

2.0385

2.3497

از آنجا که متغیر ما با جمع کردن سؤاالت  6تا  9پرسشنامه به صورت ی متغیر ترتیبی در آماده اساتتفاده از  tتا
نمونه ای به محاسبه آن پرداختی  ،دادههای حاصله حاکی از آن است که میانگین به دست آمده در سطو قابال قباولی
است همچنین مقدار  tمحاسبه شده از مقدار  1982باال تر و در حد  69751محاسبه شده است .به عالوه اینکاه میازان
معناداری نیز از مقدار  ./07کمتر و در سطو  ./ 04به دست آمده است .در عین حال ضریب خطای به دست آماده در
سطو  ./87نیز در هر دو مقدار محاسبه شده از  1982باال تر هستند در نتیجه این فرضیه تأیید میگردد .بدین معنی که
دان آموزان ترک زبان در "توانایی درک مطلب" از متون درسی دارای مشکل میباشند.
فرضیه دوم  :به نظر میرسد دان
میباشند
عنوان فرضیه

آموزان ترک زبان در " توانایی تفسیر و اساتنتا " از متاون درسای دارای مشاکل
میانگیااان نظارات میااااااااازان
معناداری
دان آموزان

نتیجااه
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به نظر میرسد دان آموزان ترک زبان در " توانایی تفسایر و
استنتا " از متون درسی دارای مشکل میباشند.
آزمون  Tت
عنوان فرضیه

مقدار t

تواناااایی تفسااایر و
استنتا

123 131.356

31.9059

تائید

.000

نمونه ای برای مقایسه میانگینها

درجه آزادی

ضریب خطا در ساطو 87
میزان معناداری انحاااااراف از درصد
میانگین
باالترین
پایین ترین
.000

31.90588

31.4229

32.3889

از آنجا که متغیر ما با جمع کردن سؤاالت  8تا  19پرسشنامه به صورت ی متغیر ترتیبی در آماده اسات از  Tتا
نمونه ای برای محاسبه فرضیه استفاده نمودی  .دادههای حاصله نشان میدهد که میانگین به دسات آماده ( )31980در
سطو متوسط رو به باالیی است .همچنین مقدار  tمحاسبه شده از مقدار  1982باالتر و در حد  1319372محاسبه شده
است .به عالوه اینکه میزان معناداری نیز از مقدار  ./07پایین تر و در سطو  .000به دست آمده اسات .در عاین حاال
ضریب خطای به دست آمده در سطو  ./87نیز در هر دو مقدار محاسبه شاده از  1982بااالتر هساتند در نتیجاه ایان
فرضیه تأیید میگردد .بدین معنی که چنین به نظر میرسد که دان آموزان ترک زبان در " توانایی تفسایر و اساتنتا
" از متون درسی دارای مشکل میباشند.
فرضیه سوم:
چنین به نظر می رسد که دان آموزان ترک زبان در خواندن کلمات زبان فارسی از قبیل (جابه جایی حاروف ،جاباه
جایی نقطه در حروف ،بدی تلفظ ،حروف چند نقشی ،تلفظ محلی و استفاد از لحن محلی ،استفاده نکردن ار عوامال
زبر زنجیری ،مکث نکردن در بین جملهها ،تقطع کلمهها به هجا ،طوطی واری خوانی ،مشکل در معنا افعال ،حذف و
اضافه برخی واژهها) دچار مشکالت عدیده ای هستند.
آزمون  Tت
مؤلفهها

مقدار t

جابه جایی حروف 25.926
جابه جایی نقطه در 40.286
حروف
70.847
بدی تلفظ
حروف چند نقشی 68.851
تلفااااظ محلاااای و 69.586
اساااتفاد از لحااان

نمونه ای برای مقایسه میانگینها

درجه آزادی

میزان معناداری

123

./000
./000

123
123

./000
./000
./000

123

123

ضااریب خطااا در سااطو 87
انحااااااراف از درصد
میانگین
باالترین
پایین ترین
2.91765
3.31765
3.17647
3.68235
3.18824

2.6939
3.1539
3.0873
3.5760
3.0971

3.1414
3.4814
3.2656
3.7887
3.2793
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محلی
اسااتفاده نکااردن ار
عوامل زبر زنجیری
مکث نکردن در بین
جملهها
تقطااع کلمااههااا بااه
هجا
طوطی واری خوانی
مشااکل در معنااای
افعال
حاااذف و اضاااافه
برخی واژهها

55.915
123

./000

123

./000

123

./000

52.764
66.693
41.702
15.537

./000
./000

123
123

61.454

./000

123

3.40000
3.04706
2.84706
4.08235
1.82353
3.34118

3.2791
2.9322
2.7622
3.8877
1.5901
3.2331
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3.5209
3.1619
2.9320
4.2770
2.0569
3.4493

آنچنان که در جدول فوق قابل مشاهده است دان آموزان مورد بررسی در همهی موارد خواندن زبان فارسای دارای
مشکل بودند دادههای حاصله نشان میدهد که میانگینهای به دست آمده حاکی از آن است که به ترتیب طاوطی وار
خواندن ،مشکل در حروف چند بخشی ،حذف و اضافه برخی از واژهها و کلماات و جابجاایی نقطاههاا در کلماات
مهمترین مشکالت دان آموزان ترک زبان را در خواندن زبان فارسی نشان میدهد.
همچنین مقدار  tمحاسبه شده در همه متغیرها از مقادار  1982بااالتر محاسابه شاده اسات .باه عاالوه اینکاه میازان
معناداری نیز از مقدار  ./07پایین تر و در سطو  .000به دست آمده است .در عین حال ضریب خطای به دست آماده
در سطو  ./87نیز در هر دو مقدار محاسبه شده از  1982باالتر هستند در نتیجه این فرضیه نیز تأیید میگردد.
فرضیه چهارم:
چنین به نظر میرسد که دان آموزان ترک زبان در نوشتن کلمات زباان فارسای از قبیال (درک نکاردن توضایحات
معل  ،رعایت نکردن انحنا در عالی نوشتاری ،حذف صدای آخر کلمه ،مشکل در زمینهی نوشتن حروف چند صادا،
جابه جای حروف ،جاانداختن حروف ،استقرار نامناسب نقطهها ،نارسانویسی ،سره نویسی ،شتابان نویسی ،واروناه
نویسی ،جدانویسی  ،تطابق نداشتن فعل با فاعل ،جابه جایی کلمات ،ناتوانی در جمله نویسی) دارای مشکالت عدیده
ای هستند.
آزمون  Tت
مؤلفهها

مقدار t

درک نکااااااردن 57.103
توضیحات معل
رعایاات نکااردن 40.305
انحنااا در عالیاا

نمونه ای برای مقایسه میانگینها

ضاااریب خطاااا در ساااطو 87
درجاااااه میااااااااازان انحااااراف از درصد
میانگین
معناداری
آزادی
باالترین
پایین ترین
123

./000

123

./000

3.22353
3.35294

3.1113
3.1875

3.3358
3.5184
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نوشتاری
حااذف صاادای
آخر کلمه
مشکل در زمینه-
ی نوشااااااااتن
حروف چند صدا
جابااااه جااااای
حروف
جااناااااااداختن
حروف
استقرار نامناساب
نقطهها
نارسانویسی
سره نویسی
شتابان نویسی
وارونه نویسی
جدانویسی
تطااابق نداشااتن
فعل با فاعل
جابااااه جااااایی
کلمات
ناتوانی در جملاه
نویسی

45.197
123
68.580

./000
./000

3.02353
3.08235

3.1566

2.8905

3.1717

2.9930

123
40.731
123

./000

123

./000

123

./000

49.113
51.996
63.875
83.383
66.599
70.847
105.022
52.045

123
123
123
123
123
123

29.006

./000
./000
./000
./000
./000
./000

123

./000

123

./000

60.211

2.89412
2.95294
3.89412
4.00000
4.62353
3.64706
3.17647
4.81176
3.84706
3.27059
4.17647

3.0354

2.7528

3.0725

2.8334

4.0430

3.7452

4.1245
4.7338
3.7560
3.2656
4.9029
3.9941

3.8755
4.5133
3.5382
3.0873
4.7207
3.7001

3.4948

3.0464

4.3144

4.0385

آنچنان که در جدول فوق قابل مشاهده است دان آموزان مورد بررسی در همهی موارد نوشتن زباان فارسای دارای
مشکل بودند دادههای حاصله نشان میدهد که میانگین های به دست آماده حااکی از آن اسات کاه باه ترتیاب جادا
نویسی ،سر ه نویسی ،ناتوانی در جمله نویسی و نارسا نویسی مهمترین مشکالت دانا آماوزان تارک زباان را در
نوشتن زبان فارسی نشان میدهد.
همچنین مقدار  tمحاسبه شده در همه متغیرها از مقادار  1982بااالتر محاسابه شاده اسات .باه عاالوه اینکاه میازان
معناداری نیز از مقدار  ./07پایین تر و در سطو  .000به دست آمده است .در عین حال ضریب خطای به دست آماده
در سطو  ./87نیز در هر دو مقدار محاسبه شده از  1982باالتر هستند در نتیجه این فرضیه نیز تأیید میگردد.
فرضیه پنج  :بین سب های یادگیری زبان فارسی بر حسب جنسیت (دختر و پسر ترک زبان) تفاوت وجود دارد.
جنس

فراوانی

میانگین

پسر

74
50

390631
390256

دختر

انحاااااااااراف درجااااااه
آزادی
استاندارد
-./425
355
90894.
84739.

مقدار T

سطو معناداری
./09
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آزمون تفاوت میانگین بین متغیرهای جنسیت و سبکهای یادگیری
جدول فوق نشان دهنده آزمون تفاوت میانگین بین جنسیت پاسخگویان و سب های یادگیری زبان فارسی آناان مای
باشد .برای بررسی اینکه آیا رابطه معناداری بین دان آموزان دختر و پسر در رابطه با سب های یادگیری وجود دارد
یا نه و با توجه به اینکه متغیر مستقل اسمی دو حالته و متغیار وابساته در ساطو رتباه ای هساتند از آزماون تفااوت
میانگینها استفاده میشود .همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود میانگین سب هاای یاادگیری دانا آماوزان
پسر  390631و میانگین سب های یادگیری دان آموزان دختر  390256می باشاد .همچناین باا توجاه باه مقادار T
بدست آمده( )-./425رابطه بین متغیر وابسته و مستقل در این فرضیه در سطو  88درصد معنی دار نبوده و فرضیه ماا
تأیید نمی گردد .بنابراین فرضیه  H0مبنی بر عدم رابطه تأیید و فرض  H1مبنی بر وجود رابطاه معناادار باین متغیار
مستقل و وابسته رد می شود .بدین معنی که سب های یادگیری زبان فارسی در بین پساران و دختاران دانا آماوز
یکسان است.
بحث
به طور خالصه نتایج حاصله از مشکالت عمده کودکان دو زبانه در یادگیری زبان فارسای در مادارم شاهر ارومیاه
حاکی از آن است که این کودکان با مشکالت زیر روبرو هستند:
کودکان با دشواریهای تشخیص و درک شنوایی
کودکان با دشوارهای در خواندن و هجی کردن
کودکان با دشوارهای اساسی در نوشتن
این کودکان با این که از قدرت شنوایی کافی برخوردارند اما در تشخیص تشابهات و تفاوتهای کلماات مختلاف
مشکل دارند .مشکل خواندن از اساسی ترین مشکالتی است که کودکان و مخصوصاً کودکان دو (زباناه تارک) زباان
با آن سر و کار دارند .واین کودکان با نارساییهای ویژه یادگیری با آن مواجه هستند .زیرا کودکی که به خاوبی نمای
تواند کلمه را ادا بکند شانس بسیار کمی جهات موفقیات در مدرساه را دارد .در جادول زیار مشاکالت خوانادن و
نوشتن درم فارسی کودکان دو زبانه ترک مشخص گردیده است.
مشکالت خواندن زبان فارسی
جابه جایی حروف
شناسایی حروف
جابه جایی نقطه در حروف
بدی تلفظ
حروف چند نقشی
تلفظ محلی
تلفظ

مشکل در کلمههای بی از  6هجا
اساااتفاده نکاااردن ار عوامااال زبااار
زنجیری
لحااان و آهنااا
خواندن
استفاد از لحن محلی
مکث نکردن در بین جملهها

مشکالت نوشتن زبان فارسی
نحوه ی به دست گرفتن مداد
اشنا نبودن با استفاده از خط زمینه
نشناختن سمتهای کاغذ
درک نکردن توضیحات معل
مسااااااایل رعایت نکردن انحنا در عالی نوشتاری
مقااااادماتی تناسب نداشتن حرکات دسات باا عالیا
نوشتن
نوشتاری
حذف صدای اخر کلمه
مشکل در زمیناهی نوشاتن حاروف چناد
صدا
جابه جای حروف
جاانداختن حروف
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استقرار نامناسب نقطهها
وارونه نویسی
تطابق نداشتن فعل با فاعل
جابه جایی کلمات

تقطع کلمهها به هجا
سرعت خواندن
طوطی واری خوانی
معنااای کلمااههااا و مشکل در معنای جمله ها بی تر از
کلمهها
جملهها
جملاااااااه ناتوانی در جمله نویسی
مشکل در معنا افعال
دلیاال درک نکااردن معنااا ،ندانسااتن نویسی
درک جمالت
زبان فارسی

مشکالت خواندن را میتوان در سه دسته قرار داد:
کشف رمز ،لحن و آهن و سرعت خواندن و معنای کلمهها و جملهها.
اشتباههای دیداری بین حروفی که از لحاظ شکلی نزدی به یکدیگرند مانند، (:چ،ح،خ)عوض میکند.
مانند :کوچ را به صورت کو
چوپان را به صورت جوپان
بچه را به صورت بجه
اشتباهات شنیداری صداهای مانند:ب -پ را اشتباه تلفظ میکند.
پخته بخته
بگیر پگیر
باریدن پاریدن
صداهای ماننده(ص ،م ،ث) تمام کلماتی که دارای این صداها هستند به صاورت ساین تلفاظ و ماینویساد:مانند :
ثواب ،مخصوص ،تصمی .
مشکالت نوشتاری به سه دسته قابل تقسی است:
-1مسائل مقدماتی نوشتن.
-6مشکالت مربوط به تمالی دان آموزان
-3جمله نویسی
-1در زبان ترکی برخالف زبان فارسی اغلب هجاها دوصامتی هستند که باعث به وجود آمدن اشاتباهات امالیای در
دان آموزان این مناطق میشود .
-6در بررسی نتایج آزمو نهای امال به وفور میتوان این مشکل را مالحظه کرد؛ مانند «بد» به جای «بود» و «نیات» باه
جای «نیست».
 -3در اثر تداخل آوایی صامتهای فارسی «ق»« ،غ»« ،گ» در زبان ترکی صامتهای جای گزین بکار مایرود مانناد:
«گند»« ،غند»
-4در بعضی از مناطق کرد زبان ،صامتهای «ی»« ،ر» با ه تداخل دارند که میتوان این اشاتباه را باه صاورت زیار
مشاهده کرد« :دیبا» به جایی «دریا» و «بایان» به جایی «باران»
-7در فارسی تلفظ «ک» پسکامی انفجاری است ولی در زبان ترکی نرمکامی -انفجاری است که باعث جاایی گزینای
«چ» میشود .مانند« :چه»« ،که»
"-2ز"  :این صامت که معادل«ز» فارسای اسات.در دیگار زبانهاا نمایناده ذ،ظ،ض در کلماات فارسای /عربای نیاز
می باشد.وجود ت صدایی چند شکلی در نوشتار مانند«:ز»«،ذ»«،ض»«،ظ»و«ت،ط»و«م،ص،ث»و ...در هیچ زبانی باه
اندازه زبان فارسی برای دان آموزان مشکل ایجاد نکرده است .مسلّ است که تلفظ «ض» در عربی هیچ شاباهتی باا
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تلفظ آن در فارسی ندارد .لذا آموزش واژگان در این مقوله برای کودکان فارسی زبان ه باه چاال بزرگای تبادیل
شده چه برسد به کودکان غیر فارسی زبان ،با این توضیو که کودکان ما آموزش قران مایبینناد و بایاد حاروف ذکار
شده را در قرآن با سب و سیاق عربها تلفظ کنند و این دوگانگی غیر قابل تحملای بارای نوآماوزان بوجاود آورده
است .به طور مثال در قران باید واژه «اهر» ،مثال«والضالین» دقیقاً به سب ادبیات عارب تلفاظ شاود .در حالیکاه در
متون فارسی کاربرد تلفظ عربی نه تنها الزم نیست بلکه جایز ه نیست.
در ادبیات ترکی اصالً چنین حروفای«ظ ،ض ،ث،ص» وجاود ندارناد؛ لاذا تلفاظ«ز» بارای«ض،ظ،ذ» و بارای «م»
تلفظ«ص،ث» برای آنان عجیب به نظر می رسد .دیگر اینکه افزای و کاه واجی با اینکه در زبان کردی و ترکی به
چش میخورد به اندازه زبان فارسی نیست.
-5ه آوا های دیگری که بزرگسال ه در صحت آنها به ش میافتد در ادبیات کردی و ترکها و عاربهاا اصاال
موجود نیست.
مانند:خوان به معنی سفر با تلفظ خان و در جای دیگر خان به معنی ارباب
خواست به اشتباه خاست نوشته میشود
خواهر با تلفظ خاهر
 -9کاربرد دستوری اجزای جمله در فارسی چندان با ترکی شباهت ندارد .لذا در مقوالت دستوری و آموزشای آنهاا
اشکاالتی فراوانی به چش میخورد.
مانند:
مثال ترکی و عربی
مثال فارسی
 -6ذهبو التالمیذّ الی المدرسه
 -1دان آموزان به مدرسه رفتند.
-3اشاقلو گرِتین مدرسه له ر
با این تفاوت متم در زبان فارسی قبل از فعل می آید در حالی که در زبان ترکی بعد از فعل میآید و این خود باعث
به وجود آوردن اختالل در یادگیری بخصوص در نوشتن میشود.
)8مشکل دیگر خواندن و نوشتن برای دان آموزان ابتدایی ناشی از مصوتهای (بلند،کوتاه) و عدم اعاراب گاذاری
واژه ها در متون فارسی است .هرچند این مشکل دربین فارسی زبانان مشهود است اما با توجاه باه وجاود اعاراب و
حرکات کامل مصوت های (کوتاه،بلند) در ادبیات آذری و حتی عربی و همچنین ترسی فخی یا رقیق بودن آواهاا در
این زبانها بومی نوشتاری و تلفظ این گونه کلمات در ادبیات فارسی برای دو زبانهها مشکل آفرین است.
بُن – بن – ریشه
فارسی
بوردا – بُردا – اینجا
ترکی
ربُ السموات – پروردگار آسمانها
عربی
نتیجه گیری
در این مقاله مشکالت آموزش زبان فارسی در بین دان آموزان پایه چهارم ابتدائی شهر ارومیه بررسی گردید.
از یافتههای پژوهشی یاد شده در قلمرو عملکرد تحصیلی دان آموزان دوزبانه مشاهد گردیاد کاه در مجماوع ساواد
خواندن و نوشتن دان آموزان پایه چهارم ابتدایی ترک زبانان در حد پایینی است .یافتههای فوق با نتاایج بسایاری از
پژوه های پی (احتشامی1399 ،؛ کریمی1399 ،؛ ژوان گارو )6001 ،همخوانی داشته و از این جهت مؤیاد یافتاه-
های آنان میباشد .با نگاهی به نتایج این پژوه و یافته های ساایر اطالعاات انجاام شاده در قلمارو زباان آماوزی
کودکان دوزبانه و ت زبانه مشخص میشود که در فرآیند رشد و تحول یادگیری خوانادن بسایاری از عوامال درون
فردی -خانوادگی آموزشگاهی و اجتماعی دخالت دارد.
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تحقیقات نشان داده است که خواندن به زبانی به جز زبان مادری در کالمهای اول تا چهارم ابتدایی برای فرد مضار
و باعث به ه خوردن بار روانی کودک می شود و این خود به عدم رابطه بین زبان مدرسه و زبان جامعه و همچناین
عدم وجود امتحان مفهوم سازی در کودکان دوزبانه می شود زیرا آنها بار زباان دوم چیرگای کاافی ندارناد و مفهاوم
سازی در آنها ضعیف است به همین خاطراست که توانایی جمله سازی در کودکاان دوزباناه بسایار ضاعیف اسات.
همچنین بسیاری از پژوهشها نشان داده اند که عقب ماندگی تحصیلی در بین دانا آماوزان دوزباناه  30%بیشاتر از
کودکان دیگر است .اگر دالیل عقب ماندگی تحصیلی را بررسی کنی دوزبانه بودن یکی از دالیل اجتمااعی فرهنگای
عقب ماندگی تحصیلی است.عقب ماندگی تحصیلی خود باعث به وجود آمدن خساارتهاایی مثال :حقیار شامردن
خود،دلسرد شدن از مدرسه ،ناامیدی و دودلی از توانایی های خدادادی در فر د و ...میشود .هادف دوره دبساتان یاا
همان ابتدایی خواندن و نوشتن وحساب کردن یا شمردن است اما کودکان مناطق دوزبانه وایفه دیگری نیز بار دوش
آنها سنگینی می کند که آن ه یاد گرفتن زبان رسمی یا همان فارسی است .البته اکثر اوقات تاا کاودکی زباان را یااد
میگیرد دوران دبستان نیز سپری شده است.
لوهان آموم کمونیوم که پدر تربیت جدید نام گرفته است معتقد است خواندن با زبان ماادری تاا سان 16ساالگی
ضروری است و میگوید خواندن تا  16سالگی تنها و تنها باید با زبان مادری باشد.
مشکالت و نکتههای ریز خواندن با زبان دوم وقتی که کودکان دوزبانه مشغول یااد گارفتن باا زباان جدیاد هساتند،
کلمهها و عبارتهای این دو زبان اکثر اوقات تداخل پیدا می کند.باه عباارت دیگار آماوزش یکای از دو زباان ماانع
آموزش زبان دیگر میشود که این خود باعث دیر یاد گرفتن و خیلی وقتها یاد نگرفتن مایشاود کاه در آخار باعاث
خستگی و اتالف وقت و توانایی کودکان میشود .تالش برای یاد گرفتن زبان دوم قسمت زیاادی از تواناایی دانا
آموزان را گرفته و این خود باعث ک شدن توانایی دان آموزان و مانعی برای یادگیری عبارتها و جملههاایی اسات
که دان آموزان برای ادامه راه به آنها نیاز دارند.
پیشنهادها
تشویق در خواندن و صحبت کردن به هر دو زبان برای کودکان دوزبانه.
استفاده از استراتژیهای آموزشی ت زبانهها برای دو زبانهها و تمرکز بر ساختار اصوات کلمات و چگونگی ارتبااط
بین اصوات و حروف.
بهکارگیری رویکردی متعادل در آموزش به کودکان دوزبانه همانند ت زبانهها که در آن باید هر دو مبحاث یاادگیری
مجموعه لغات و مهارت گرامری را در نظر داشت .این روش حتی ممکن است در کما باه فها و درک کودکاان
دوزبانه در آنچه میخوانند مه تر نیز باشد.
برنامههای درسی زبان فارسی با توجه به یافتههای مطالعات رسمی مانند تیمز و پرلز ،در ابعاد محتاوای کتاابهاا و
گروهای تدریس ویژه در مناطق دوزبانه ،دوباره بررسی شود.
با توجه به تنوع زبانهای محلی در کشور و دوزبانه بودن حدود نیمی از دان آموزان ابتدایی ،بایاد برناماهی درسای
آموزش زبان فارسی ویژه ای برای تقویت زبان فارسی متناسب با ارفتها و تواناییهای کودکاان دوزباناه در سانین
ابتدایی ارائه گردد و روشهای تدریس ویژه ای در دورههای تربیت معل پی بینی شود.
تهیهی برنامههای ویژه برای دان آموزان مناطق دوزبانه در صدا و سیمای محلی و ملی با هدف تقویت مهاارتهاای
شنیداری و گفتاری دان آموزان ارائه شود.
آموزگاران با اختالالت ویژه خواندن و نوشتن بی از پی آشنا شوند.
مراکزی تاسیس گردد که آموزش ویژه این کودکان ،به شکل منظ و پی در پی ،حداقل تا پایان مقطاع ابتادایی انجاام
گیرد.
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والدین با توجه به تواناییهای کودک ،از او انتظار داشته و بی از حد ،کودک را تحت فشار قرار ندهناد .در صاورت
مشاهده عالئمی دال بر وجود اختالل در خواندن ،حتماً برای اطمیناان بیشاتر و دریافات رهنمودهاای آموزشای ،باا
متخصصان تعلی و تربیت و گفتار درمانی مشاوره کنند.
در نظام برنامه درسی تربیت معل مسأله دوزبانگی و چگونگی آموزش به دان آموزان دوزبانه لحاظ گردد.
تشکیل کارگاههای آموزشی ویژهی زبان آموزی کودکان برای آشنایی کارشناسان و برنامهریزی درسی مؤلفان کتااب-
های درسی با تأکید بر یافتههای ملی و بینالمللی پرلز.
گسترش آموزش پی دبستانی جهت کاه اثرات منفی دوزبانگی.
کتابهای داستان به زبان اصلی به دان آموزان معرفی شود و از آنها خواسته شود تا در کالم بطور خالصاه مطارح
کنند.
سعی شود در دوره ابتدایی زبان مادری تا پایه سوم ابتدایی استفاده شود و بعد از پایه سوم ک ک دان آماوزان را باه
زبان اصلی آموزش داد.
کالمهای آموزشی زبان آموزی برای والدین کودکان دو زبانه در طول سال تحصیلی پی بینی شود.
از معلمان بومی و مجرب که زبان آنها با دان آموزان همسان است در مناطق دوزبانه استفاده شود.
فهرست منابع
احتشامی ،طیبه ،)1399(،مقایسه پیشرفت تحصیلی دان آموزان اصفهان در سال تحصیلی  ،95-99مجموعاه مقااالت هماای
«ملی دو زبانگی وآموزش  :چال ها ،چش اندازها و راهکارها» ،پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش مرکز پژوهشای تعلای
وتربیت کاربردی ،تبریز.
ادیب ،یوسف ( )1397مقایسه ى تأثیر آموزشهای پی دبستانی بر عملکرد تحصیلی دان آماوزان دوزباناه و یا زباناهى
دورهى ابتدایی .مجموعه مقاالت همای نوآوری در برنامههای درسی دوره ى ابتدایی .دانشگاه شیراز.
اسماعیلی ،محمود ( )1390بررسی خطاهای زبانی در نوشتار فارسی دان آموزان مازندرانی زبان .پایاا نناام ها کارشناسای
ارشد .دانشگاه عالمه طباطبایی .تهران.
افتخاری ،زهرا ا سعد الهی ،علی ا و کسبی ،فاطمه « . )1394( .بررسی تأثیر زبان سمنانی بر میانگین طول گفتۀ فارسی کودکان
 2ساله طبیعی»  .مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  687 ،4 .ا .681
امیر قاسمی ،مینو « . )1394( .مشکالت کتابهای درسی برای کودکان غیر فارسی زبان »ماهنامۀ دیلما 13 ،13.
باطنی ،محمد رضا  . )9813( .زبان و تفکر « :مجموعه مقاالت زبانشنام»  .تهران ،انتشارات مهدی .
بلیانتف ،ب .و .روانشناسی زبان خارجی ،ترجمه امیر فرهمند پور ،نشر دانشگاهی1329 ،
جهانگیری ،نادر ( )1359زبان بازتاب زمان ،نشر آگاه.
)1354( ...........................؛ «ارتباط غیر کالمی» ،مجله دانشکده ادبیات؛ مشهد؛ دانشگاه فردوسی.
خدادوستان ،علیرضا ،) 1351( ،گزارشی از وضعیت آموزش و پارورش در منااطق دو زباناه اساتان اصافهان ،طارح تحقیقااتی
شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.
زندی ،بهمن ( )1391زبا ن آموزی .انتشارات سمت .تهران.
سیله ،واسیطه ،)1399( ،کودک هویت زبان مادری ،برگرفته از سایت 1380/6/16
شمس اسفند آباد ،حسن ا و امامی پور ،سوزان « . )1396( .مطالعه سب های یادگیری در دان آموزان ی زبانه و دو زبانه» .
فصلنامۀ نو آوری آموزشی 65 ،7 ،ا . 11
شمس اسفندآبادی .)1396( ،مطالعه سب های یادگیری در دان آموزان ی زبانه و دوزبانه و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی و
جنسیت ،فصلنامه نوآوریهای آموزشی.16-18 ،
عارفی ،مرضیه  . )1396( .بررسی مهارتهای زبانی ا شناختی کودکان دو زباناه باا زمیناههاای اقتصاادی ا فرهنگای متفااوت .
فصلنامۀ نو آوریهای آموزشی ،سال دوم 29 ،ا . 75
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عصاره ،فریده )1396( ،بررسی مسائل زبان آموزی کودکان پایه اول مناطق دوزبانه و ارائه برناماه درسای بارای آناان ،ساازمان
پژوه و برنامه ریزی آموزشی1396 ،
 ،)1397( ،........................روشها و راهکارهایی برای زبان آموزی کودکاان در منااطق دو زباناه ،مجموعاه مقااالت هماای
«نوآوری در برنامههای درسی دوره ابتدایی» ،انجمن مطالعات برنامه درسی ،دانشگاه شیراز.
 )1396( ،.......................بررسی مسائل زبا ن آموزی کودکان پایه ى اول منااطق دوزباناه .ساازمان پاژوه و برناماه ریازی
آموزشی.
 )1399( ،........................پیشنهاد الگویی برای برنامه ى زبا ن آموزی پایه ى اول در مناطق دوزبانه .مجموعه مقاالت هماای
دوزبانگی و آموزش :چالشها ،چش اندازها و راهکارها .پژوهشگاه مطالعات آموز ش وپرورش.
فتاحی ،بهرام ( )1356بررسی و مقایسه ى پیشرفت تحصیلی دان آموزان پسر ی زبانه و دوزبانه در دروم فارسی و اماال.
پایا ن نامهى کارشناسی ارشد .دانشگاه تربیت معل تهران.
فالل .و پیتر اچ سالوسی ( )1895زبان و مهارتهای زبانی ،ترجمه علی اخشینی ،چاپ اول ،مشهد :انتشارات آساتان قادم
رضوی
فنایی ،معصومه « . )1394( .بررسی مسائل دو زبانگی تحصیلی دان آموزان » .ماهنامۀ دیلما .13 .
کافمن ،جی ،وهاالهان ،دی .پی .)1351( .کودکان استثنایی ،ترجمه دکتر فرهاد ماهر .تهران؛ انتشارات رشد.
کریمی ،عبدالعظی  ،)1399( ،مقایسه دان آموزان دو زبانه و ت زبانه در وضعیت سواد خواندن بر اسام مطالعاه باینالمللای
پیشرفت سواد خواندن( ،)6001PIRLSمقاله ،تهران ،پژوهشکده تعلی و تربیت ،مطالعات آموزش و پرورش ،دفتر پرلز.
کریمی ،عبدالعظی و کریمی ،مسعود ( ،)1399مقایسه ى دان آموزان دوزبانه و ی زبانه در وضعیت سواد خواندن براسام
مطالعه ى بین المللی پیشرفت سواد خواندن .
مدرم ،سولماز ( )1393مشکالت دان آموزان دوزبانه» .ماهنامۀ دیلما .4
« . )1394( .،.....................ضرورت برنامه ریزی برای زبانهای مادری».ماهنامۀ دیلما .13 .
مهرجو ،علی وهادیان ،مجید ( )1354پیشرفت تحصیلی دان آموزان دو زباناه و یا زباناه ى پسار ساال ساوم ابتادایی در
شهرستان اهواز .شورای تحقیقات آموز شوپرورش استان خوزستان
وال برگ .جی اف ( )1895زبان و زبان شناسی ،ترجمه حمید سرهنگیان ،تبریز :انتشارات دانشگاه تبریز.
یارمحمدی ،لطفاهلل ،)1351( ،مسائل چند زبانگی و آموزش زبان فارسی رسمی در ایران و دشاواریهاای موقعیات ارتبااطی
دان آموزان غیر فارسی زبان در نظام آموزش و پرورش ایران .مجموعه مقاالت سمینارها و بررسی ابعااد دو زباانگی؛ تهاران؛
وزارت آموزش و پرورش.
یمنی دوزی سرخابی ،محمد ( )1351نظام آموزش و پرورش ایران.
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