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چکيده
اين پژوهش به بررسي مسأله ي امکانسنجي برنامهريززي درسزي دوزبانزه
(فارسي و ترکي) در آموزش ابتزدايي از منرزر مزديران و معلمزان در دو اسزتان
آذربايجان شرقي و غربي پرداخته است .پژوهش حاضر از نوع کاربردي بوده ،براي
اجراي آن از روش توصيفي پيمايشي استفاده شده است .به منرورگردآوري داده-
ها از مقياس محققساخته استفاده شده ،روايي پرسزش نامزه از يريزق نرزرا
متخصصان و کارشناسان ،بررسي و پايايي آن از يريق ضزري

آلفزاي کرونخزا

محاسخه و  9/09برآورد شده است .جامعهي آماري پژوهش ،مشتمل بر  1327نفزر
از مديران و معلمان شهرهاي تخريز ،اروميه ،مرند و خوي در مدارس ابتدايي مزي-
باشد .با استفاده از جدول نمونهگيري مورگان  099نفر به عنزوان نمونزهي آمزاري
پژوهش برآورد گرديده که از يريق نمونهگيري يخقزهاي نسزختي انتخزاش شزده
است .تجزيه و تحليل دادهها در سطح آمار استنخايي با آزمونهاي  tتکنمونهاي،
 tگروههاي مستقل ،تحليل واريانس چند متغيره(مزانوا) و شزفه انجزام پذيرفتزه
است .نتايج پژوهش نشان داده که نگرش پاسخ دهندگان نسخت به برنامهريززي
درسي دوزبانه مثخت بوده است ،يعني مديران و معلمزان شزرکتکننزده در ايزن
پژوهش نگرش مثختي نسخت به آموزش دوزبانه دارند .از لحزا آمزادگي نيزروي
انساني و امکانا براي اجراي برنامه در دو استان در حد متوسط به باال ميباشد .و

 استاديار گروه علومتربيتي دانشگاه اصفهان
 استاديار گروه علومتربيتي دانشگاه اصفهان nowrozi.r@gmail.com
 دانشجوي کارشناسيارشد دانشگاه اصفهان suzgun6315@gmail.com
دريافت7209/0/8 :

نسخه نهايي7203/5/7 :

پذيرش7203/5/33 :
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هم چنين بين ديزدگاههزاي مزديران و معلمزان از لحزا متغيرهزاي جمعيزت-
شناختي(محل خدمت ،جنس ،مدرک تحصيلي و سمت) تفاو وجود ندارد .ولزي
بين ديدگاههاي مديران و معلمان براساس سابقهي خدمت تفاو وجود دارد.

کليدواژهها :امکانسنجي ،برنامه ريزي درسي دوزبانه ،آموزش ابتدايي ،آذربايجان شرقي ،آذربايجان
غربي.
مقدمه
پيشرفت مداوم انسان در جهت کشف ناشناختههاي جهان و استتفاده از دانتش صاصتر بتراي
تکامر و بهتر زيستن فردي و اجتماعي ،در گرو ارتباط و تعامر با هم ديگر استت .زمينته ستاز ايتن
ارتباط واتّحاد ،همان وجه تمايز انسان با صيوان يا قوّهي ناطقه و زبان است .استعدادي که به منظور
اثرپذيري و اثرگذاري انسانها بر دنياي اطراف خود در وجود ما نهاده شده و ابزاري که فارغ از زمان
و مکان ،نسرهاي متعدد را در دل تمدنهاي بزرگ به يک ديگر پيوند داده استت .بتر ايتن استا ،
زبانهاي متعددي در دنيا ايجاد شده که هر يک از گذشتهاي دور و تمدني خاص با ستيري تکتاملي
همراه با تغييرات ،خواسته يا ناخواسته ،به جهتان امتروز منتقتر شتدهانتد .انتقتال ايتن گنجينتهي
ارزشمند از گذشتهي تا صال و از صال به آينده ،همواره منوط به همت افرادي بوده است که زبان را
از گذشته خود فراگرفته و با نهايت دقت به نسر پت از ختود آمتوزش دادهاند(قاستمپتور مقتدم و
همکاران .)2 :7431،زبان ابزاري است که موجودات انساني را به اظهارنظر درباره خودشان و انتقتال
مفاهيم و نمادهاي موجود در فرهنگ که به وسيلهي افراد خلق شده است ،قادر ميسازد( ستوين و
اونکول.)7413 :2002 ،7
در دنياي امروز( به خصوص جوامع غربي) بيشتر کودکان خود را در محيطتي متيبيننتد کته
افراد درآن با بيش از يک زبان تکلم ميکنند ،طبق يک گزارش در سال  ،7220صتدود يتک هفتتم
جمعيت آمريکا ( 47/3ميليون نفر) در خانه به زباني غير از انگليسي صحبت متيکردنتد کته شتش
ميليون نفر از آنها راکودکان تشکير متيدادنتد .همچنتين تنتوم مشتاغر در اقصتي نقتاط جهتان و
پراکندگيهاي صرفههاي مختلف نيز سبب متي شتود ،افتراد روز بته روز بته نيازهتاي زبتاني ختود و
فرزندانشان آگاهي بيشتري پيدا کنند .در گذشته کودکان همواره تشويق ميشدند عادات ،فرهنتگ
و زبان اکثريت را بپذيرند .اما امروزه با توجه به شناخت تفاوتهاي فرهنگي ،مردم بتيشتتر عققته-
مندند ،با صفظ زبان و فرهنگ مادري و بومي ،زبان ديگري نيز به کودک خود بياموزنتد زبتاني کته
موجب غرور و هويت اخققشان شود ،از سوي ديگر يادگيري دوزبان بر مهارتهتاي خوانتدن ،روابت
1 -Sevinç and Önkol
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اجتماعي و تواناييهاي کودک در محي آموزشي تاثير مثبتي دارد(عبدي .)3 :7434 ،بنابر ايتن در
جهان کنوني پديده دوزبانگي يا چنتد زبتانگي امتري عتادي استت و يتافتن کشتوري کته در بتين
گويشگران آن صد اقر دو زبان وجود نداشته باشد تقريبا امري محال به نظر ميرسد.
در برخي جوامع ،دوزبانگي براي کودکان يک ضرورت به صساب ميآيد ،نه يک انتخاب و ايتن
جامعه است که اين محي را به آنها تحمير ميکند و براي کتودکي کته در يتک محتي دوزبانته
پرورش مييابد ،گريزي جز فراگيري دو زبان نيست .کشور ما ايران نيز از اين پديده مستثنا نيستت،
کشور ايران سرزمين مادري گروههاي قومي -زباني مختلفي است که به زبتانهتاي فارستي ،ترکتي،
عربي ،کردي و ..صحبت ميکنند .طبق آمار  ،7433در ايران  77گروه يا جامعهي زباني تمييتز داده
شده و شناخته شدهاند(نجاريان و مکوندي .)33 :7411 ،ولي ابزار رسمي آموزش ،زبان فارسي است.
و اغلب همين ابزار آموزش ،زمينهساز مشکر دوگانگي زبان خانه و مدرسه ميشود(صميدي:7433 ،
 .)77مردودي و ترکتحصير ،افتت تحصتيلي شتديد ،مشتکقت شتنيداري ،گفتتاري ،خوانتداري و
نوشتاري به خصوص در دورهي ابتدايي ،از جملته مشتکقتي هستتند کته محصتول بيگتانگي زبتان
آموزشي ميباشد( عصاره .)32 :7431،از نظر ختانزاده(« :)7417چتون زبتان دوم بتا تجتارب قبلتي
کودک مرتب نيست و از طرفي زبان دوم را فق در کارکرد شتناختي از آن استتفاده متيکنتد ،در
نتيجه بس زباني که تبلور خققيت است ،رشد نمييابد .از نظر اجتماعي ،زبان مادري سبب جذب
بهتر و راصتتر کودک در محي ميشود و به عنوان يک عنصر اصتلي فرهنگتي ،او را در ارتبتاط بتا
گذشته خود قرار ميدهد»(ويسيتبار .)3 :7433 ،هم چنين طبق ديتدگاه چامستکي ،زبتان متادري
داراي نقش اساسي در يادگيري سيستم زباني جديد به جاي يک متغيير مزاصم است .مطالعتات در
اين زمينه نشان ميدهد که عناصر زباني متفاوت در هر دو شکر نوشتتاري و شتفاهي بتراي توليتد
زباني ،زبان دوم انتقال مييابد ( ديک و الحامو .)3 :2001 ،7
از سوي ديگر ،چالش و رسالتي که در برابر سياست مداران نقشگتزار قترار دارد ،عبتارت از
اين است که روند رشد هويت ملي را طوري سوق دهند که صقوق همتهي شتهروندان (از جملته
بچههاي مدرسه) مورد اصترام قرار گيرد و استعدادها و تواناييهاي فرهنگي ،زباني و اقتصادي هتر
ملت به باالترين درجه ،رشد و اعتتق داده شتوند(کامينز .)4 :2007 ،2بنتابراين استتفاده از زبتان
مادري و محلتي کودکتان در برنامتههتاي آموزشتي و درستي آنهتا و آمتوزش دوزبانته ،يکتي از
پيششرطهاي الزم براي دستيابي به برابري آموزشي است.
بيان مسأله
1-Dweik & Al Hommos
2 -Cummins
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آموزش دوزبانه معموالً براي اشاره به ترويج و کتاربرد بتيش از يتک زبتان بتراي تتدري و
يادگيري موضومهاي برنامتهي درستي بته کتار متيرود (ليونتگ )243 :2003 ،7و هتدفش قتادر
ساختن کودکان به يادگيري ،خواندن ،توسعهي مهارتها و دانش در موضومهتاي مدرستهاي ،بته
زبان مادري آنان ،در صالي که آنها يک زبان جديد را نيز ياد ميگيرند ،است( کرافتورد:2002 ،2
 .)411طبق نظر کارشن و بابر )7233(4و کتومينز(« ،)7221آمتوزش دوزبانته داراي شتش اصتر
نظري عمده است که عبارتند از )7( :يادگيري موضوم درسي ،در صالي که کودکتان زبتان دوم را
ياد ميگيرند ( )2توسعهي سواد در زبان اول پايه اي براي رشد دراز مدت در مهارتهتاي علمتي
زبان دوم فراهم خواهد کرد ( )4يادگيري موضوم درسي از طريق زبان اول دانشي را فراهم متي-
کند که به مطالعهي موضوم درسي در زبان دوم بته صتورت قابتر درکتتر کمتک متيکنتد ()3
سطوح باالي دوزبانگي ميتواند به مزيتهاي صرفه محور و عملي منجر شود ( )3ستطوح بتاالي
دوزبانگي ميتواند به رشد فراشناخت منجر شود و ( )1آموزش دوزبانه باعت توستعه دوزبتانگي
شده و از « دوسوگرايي فرهنگي » 3جلوگيري ميکند»(شين .)23 :2000 ،3با اين صال ،آموزش
دوزبانه در يک تنوعي از شکربنديهاي برنامهي درسي آشکار شده است و اغلب اهداف متفتاوتي
را در يک صيطه برآورد ميکند و مدلهاي زير را در برميگيرد:
 برنامههاي دوزبانهي انتقالي ،مطابق گفتهي سيگر« ،)2004(1در اين برنامهها ،زبان اول
دانش آموزان وسيلهي اصلي آموزش براي سالها ي نخست مدرسه (يک تا سه) است و طي اين
دوره زبان دوم به عنوان موضوم درسي تدري ميشود .سرانجام ،از سال سوم به بعد زبان دوم به
صورت تدريجي جايگزين زبان اول گرديده ،به عنوان وسيلهي آموزش و تدري مورد استفاده
قرار ميگيرد»(بالغيزاده)31 :2003 ،1

 برنامههاي دوزبانهي نگهدارنده ،هدف اين برنامهها رشد مهارتهاي سواد در هر دو زبان
بومي و زبان دوم است ،به عبارت ديگر ،رشد دوسوادي 3است .همان طور که از اسم اين برنامهها
برميآيد ،از کاربرد زبان مادري دانشآموزان درون برنامه بدون هي قيد و شرطي جانب داري مي-
کند و درعين صال دانشآموزان را از يادگيري مهارتهاي سواد علمي در زبان دوم محروم نمي-

1-Leung
2 -Crawford
3-Krashen and Biber
4-bicultural ambivalence
5-Shin
6-Siegel
7-Baleghizadeh
8-biliteracy
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کند(مک گرورتي .)433 :2007 ،7اين برنامهها طوالنيتر از برنامههاي انتقالي هستند و در عمر،
معموالٌ از کودکستان تا پايهي ششم ادامه دارند.
 برنامههاي دوزبانه ي غوطهوريسازي ،2هدف اين برنامهها ايجاد مهارتهاي قوي سواد علمي
در زبان علمي و به طور کلي دسترسي دانشآموزان به موضوم درسي تدري شتده از طريتق زبتان
دوم است(همان .)433 :اغلب برنامههاي غوطه وري سازي اهداف زير را دنبال ميکننتد )7:ستطوح
عمده مناسب پايه ي رشد زبان اول )2 ،سطوح مناسب پايه ي 4رشد علمي )4 ،مهارت پايه در زبتان
دوم يا خارجي ،و  )3فهم و ارتقاي فرهنگ گروه زباني هدف ( کلود 3و ديگران.)3 :2000 ،

 برنامههاي دوزبانه ي غوطهورسازي دوسويه 3اين نوم برنامهها ،اغلتب بته عنتوان متدلهتاي
نگهدارنده يا افزايشي زبان توصيف ميشوند که در آنها دانشآمتوزان ،زبتان دوم را در صتالي کستب
ميکنندکه زبان اول خود را نگه ميدارند(همان) .اين برنامهها دانشآموزان اقليت و اکثريت زباني را
براي همه يا اغلب روزهاي مدرسه تلفيق ميکند و هدفش ارتقاي مهارتهاي دوزبانگي و دوسوادي،
به عقوهي پيشرفت تحصيلي مناسب پايه و برابري زباني براي همهي دانتشآمتوزان استت(توري -
گازمن .)2002 ،1اين برنامهها بر پايه ي اصول آموزشي ،اجتماعي -فرهنگي و زبتاني مهمتي استتوار
هستند ،که عبارتند از )7 :يادگيري شناختي علمي زبان مستلزم  3تا  1سال زمان است  )2دانش-
آموزان ميتوانند مهارتها و دانش را از يک زبان به ديگري انتقال دهنتد و  )4توستعهي متداوم دو
زبان ،رشد شناختي و علمي يادگيرنده را بهبود ميبخشتد .برنامتههتاي غوطتهوريستازي دوستويه
برصسب مقدار زمان آموزشي صرف شده در زبان اول و دوم از يک ديگتر متفتاوت هستتند .قتانون
کلي در اين برنامهها ،زبان آموزشي جدا است ،يعني ،معلم محتوا را تنها در يک زبان  -اول يا دوم -
ارائه ميکند .مشهورترين مدلهاي غوطهوريسازي دوسويه ،به عنوان مدل  30 -30يا برنامتههتاي
متعادل و مدل  20 -30 ،70-20يا برنامههاي مسل زبان اقليت شناخته ميشتوند .در متدل -30
 ، 30روز آموزشي به طور مساوي بين زبان اول و دوم تقسيم ميشود ،و در مدل مسل زبان اقليت،
 20 ،30درصد روز آموزشي در سالهاي اوليهي ابتدايي به زبان اول اختصاص دارد ،ولي به تتدريج
از کاربرد زبان اول کاسته و بر استفاده از زبان دوم افزوده ميشود تا به مدل متعادل برستد(هاوارد و
سوگرمن.)7 :2007،
يک برنامه ي درسي دوزبانه بايد زبان مادري و زبان دوم دانشآمتوزان را بهبتود بخشتيده ،هتم

1-Mcgroarty
2-Immersion
3 - grade-appropriate levels
4 - Cloud
)5 - Two-Way Immersion Bilingual Programs (TWI
6 - Torres-Guzman
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چنين دانشآموزان بتوانند فرهنگهاي متفاوت را در زماني مشابه تجربه کنند .يعني ،متدل ايتدهآل
آموزش دوزبانه آن است که در آن دانشآموزان تواناييهتاي دوزبانته را کستب کننتد و هتم چنتين
قدرداني از تفاوت و تنوم را ياد بگيرند .بنابراين ،آموزش ايدهآل دوزبانه ،ترکيبي از فهم دوزبتاني و
دوفرهنگي است(چان .)13 :2001 ،7بح ها در مورد آموزش دوزبانته عمتدتاٌ بتر ميتزان استتفاده از
زبانهاي اول و دوم به عنوان ميانجي آموزش و تعداد مواد درسي به اين زبانها متمرکز است(بال، 2
 )72 :2070که بيشتر به صوزهي برنامهي درستي تعلتق دارنتد .در واقتع برنامتهي درستي دوزبانته،
تعريف عملياتي آمتوزش دوزبانته استت(کترين )7233،4و بته مجموعته ي درو ارائته شتده در دو
زبان(اول و دوم) اشاره دارد(پريوت دياز .)3 :7212 ،3برنامه ي درسي دوزبانه از مزايايي هتر دو زبتان
به منظور تدري زبان ،سواد و موضوعات درسي برخوردار است .برنامههاي درسي دوزبانه بتا توجته
به مدت زمان معرفي هر زبان و انتخاب زبان به منظور شروم سوادآموزي و تدري محتواي موضوم
درسي متفاوت هستند .در چهارچوب اين تفاوتها ،برنامههاي اثربخش بر اهميت رشد زبان متادري
تأکيد داشته و اطمينان ميدهند که در صورت استفاده از زبان دوم ،يادگيري واقعتي بتراي دانتش-
آموزان تحقق پيدا ميکند(بريسک .)741 :2001 ،3از اين رو هدف اين مقاله بررسي امکتان فرآينتد
برنامهريزي درسي که شامر  )7تعيين هدفهاي کلي وجزيي )2 ،طراصي محتواي برنامتهي درستي
يا فرصتهاي يادگيري )4 ،اجراي برنامه ي درسي )3 ،ارزشيابي برنامه ي درسي(سيلور 1و همکاران،
 )12-10 :7430به دوزبان( فارسي و ترکي) در مقطع ابتدايي استانهاي آذربايجانشرقي و غربي از
ديد مديران و معلمان آموزش ابتدايي است ،ميباشد.
پيشينهي مطالعا و مروري بر تحقيقا قخلي
آموزش دوزبانه در ايران به سال  7213خورشيدي برميگردد ،زماني که ميرزا صستن رشتديه
مدرسهاي به شيوهي جديد راه اندازي نمود که در آن به دو زبان فارسي و ترکي آذربايجاني تتدري
ميشد ،ولي بر اثر کارشکنيهاي متحجران آن زمان اين مدرسه به تعطيلتي کشتيده شتد(آجوداني،
 .) 210-217 :7411از آن زمان ،مربيان تعليم و تربيت ،فيلستوفان و روانشناستان و زبانشناستان در
کشورهاي مختلف به اين موضوم توجه کردهانتد و پتژوهشهتا و تحقيتقهتاي مطلتوبي در اجتراي
آموزش دوزبانه و تأثيرات مثبت و منفي آن صورت پذيرفته است.
کقنتري و همکاران( ،)7420در پژوهشي به تعيين و اولويتبندي روشهاي مناستب تتدري
1 - Chun
2- Ball
3- Crane
4- Prewitt Diaz
5- Brisk
6- Saylor
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دوزبانه و تاثير اين روشها بر پيشرفت تحصيلي دانشآموزان پرداختنتد .در انجتام پتژوهش از روش
توصيفي -پيمايشي و نيمه تجربي استفاده شد .با توجه به پيشتينه ي پتژوهش ،سته روش تتدري
انتقالي ،غوطه ورسازي ،و دوسويه در کشورهاي مختلف بيشترين کاربرد را دارند .يافتهها نشتان داد
که پيشرفت دانشآموزان آموزشديده با روش دوسويه در در علوم از دانشآموزان آمتوزش ديتده
با روش غوطهورسازي بيشتر است .پيشرفت تحصيلي دانشآموزان آموزش ديده با روش دوسويه در
درو رياضي و بنويسيم با دانشآموزان آموزشديده با روش غوطهورسازي از نظتر آمتاري معنتادار
نبود.
مدير خامنه ( ،)7420در پژوهشي ،انتقال بينابيني مهارتهتا و ميتزان استتفاده از مهتارت در
زبان دوم را در ميان دانشجويان بررسي ميکند که هم در زبانهاي پيشين و هم در زبتان انگليستي
در سطوح مختلف طبقهبندي شدهاند .آزمتون فتر هتا بتر روي  13زبتانآمتوز دوزبانته (فارستي-
انگليسي) و سه زبانه (ترکي -فارسي -انگليسي) صورت گرفت که تعداد  43نفتر متعلتق بته ستط
پيشرفته ي انگليسي بودند و  30نفر مهارت زباني متوس داشتند .اطقعات کيفتي بيشتتري نيتز از
طريق بيان روند ذهني ،جمعآوري شد .نتايج تجزيه و تحلير آماري صاکي از اين بتود کته )7 :بتين
مهارتهاي نگارشي در چند زبان ارتباط معناداري وجود دارد )2 .سه زبانهها در مقايسه با دوزبانهها
به طور معناداري عمر کرد بهتري در نگارش زبان انگليسي داشتند اگر چه اطقعات کيفتي نشتان
داد ،ميزان استفاده از زبان فارسي به عنوان يکي از زبانهاي پيشتين در هتر دو گتروه بتاال بتود)4 .
هنگام نگارش ،ميزان انتقال بينابيني در ميان زبان آموزان سط پيشرفته در مقايسه با زبان آموزان
سط متوس به طور معناداري کم بود .نتايج اين تحقيق در ارتباط با صورتهتاي مختلتف تعامتر
بين زبانها و تدري زبان خارجي براي چندزبانهها مورد بح و بررسي قرار گرفته است.
گارسيا ،)2002(7در تحقيقي نشان داد که روش زبان مادري دانتشآمتوز و زبتان رستمي در
تعامر کامر مورد صمايت قرار ميگيرد و درک کامر تعامرِ بين فرهنگي و فرصتتهتاي آموزشتي
برابر صورت ميگيرد ،در اين صتورت يتادگيري زبتان متادري متانعي بتراي يتادگيري زبتان دوم و
پيشرفت تحصيلي ايجاد نميکند.
استروم )2001(2در مطالعهاي با عنوان نگرشهاي دانشآموزان نستبت بته يتادگيري زبتان
بيگانه و رشد مهارتهاي سواد در آموزش دوزبانه اينگونه نتيجه گيتري متيکنتد در کتق هتاي
دوزبانه اي که  20درصد از آموزش به وسيلهي زبان انگليسي ارائه ميشود ،مهارتهاي سواد دانش-
آموزان در کق هاي دوزبانه به ميزان قابر توجهي از کق هاي تک زبانته بهتتر استت .بته عتقوه،
شاگردان در کق هاي دوزبانه به طورمعنادار نگرشهاي مثبتتري نسبت به يادگيري زبانه بيگانته
1- Garcia
2-Storm
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در مقايسه با کق هاي تکزبانه نشان دادهاند.
فرانسيسکو )2001(7نيز در تحقيقي تحت عنوان ،فهم ديدگاهها و اعمتال معلمتان نستبت بته
آموزش دوزبانه در يک جامعه چند زبانه بيان مي کند :مطالعه متوردي موزامبيتک ،بته ايتن نتيجته
رسيد ،که معلمان قوياٌ از زيربناهاي آموزش و پرورش دوزبانه صمايت ميکنند ،به عقوه مطالعه ،نياز
فوري براي آموزش و پرورش دوزبانه در نظام آموزشي موزامبييک را نشان ميداد.
سلوين 2و همکاران( )2070در مطالعهاي تحت عنتوان ،نتتايج خوانتدن و زبتان ،يتک ارزيتابي
تصادفي پنج ساله از آموزش دوزبانه انتقالي را ابراز ميکنند کته ايتن نخستتين مطالعتهي تصتادفي
براي مقايسه ي روي کردهاي خواندن آموزش دوزبانتهي انتقتالي يتا غوطتهوري انگليستي ستاخت-
يافته4در طي يک دورهي زماني پنج ساله است .همان طور که انتظار متيرفتت ،در آزمتون وا هتاي
مصور پى بادى 3و معادل اسپانيايي آن و در فرمهاي استپانيايي و انگليستي ،سته مقيتا خوانتدن
ودکاک ،3دانشآموزان کودکستاني و پايهي اول در آموزش دوزبانهي انتقالي ،عمتر کترد بهتتري در
اسپانيايي و عمر کرد پاييني در انگليسي نسبت به همتايان خود در غوطتهوري انگليستي ستاخت-
يافته به نمايش گذاشتند .پ از انتقال به انگليسي ،دانشآموزان دوزبانهي انتقالي در پايههاي 2-3
نسبت به آنهايي که در برنامه ي غوطهوري انگليسي ساختيافته بودند ،در ابتزار وا هتاي دريتافتي
انگليسي نمرات پايينتري دريافت کردهاند ،اما هتي تفتاوت معنتاداري در ابتزار خوانتدن انگليستي
مشاهده نشد .در زبان اسپانيايي و ابزارهاي خواندن ،دانشآموزان برنامهي انتقالي نسبت بته دانتش-
آموزان غوطهوري ساختيافته در پايهي سوم نمرات باالتري کسب کردهاند ،ولي در پايتهي چهتارم
چنين تفاوتي مشاهده نشد .هم چنين اين يافتهها نشان ميدهد که دانشآمتوزان استپانيايي زبتان،
خواندن در انگليسي (همچنين اسپانيايي) را به يتک انتدازه(خوب) در آمتوزش دوزبانتهي انتقتالي و
غوطهوري انگليسي ساختيافته ياد ميگيرند.
بنابراين با دقت در مباصثي که در باال بدانها اشاره شد ،اولين نکتهاي که به ذهن خطور مي-
کند اين است که در تمام مدلهاي باال ،از زبان مادري و زبان دوم کودک به عنوان ميانجي تتدري
استفاده شده است ،در واقع تنها به نظام آموزشي ميتوان عنوان دوزبانه اطقق کرد که از زبانهتاي
مزبور در برنامهي درسي به عنوان ميانجي تدري استفاده نمايد .باتوجه بته اهميتت ايتن موضتوم،
مسأله ي مهم و محوري اين پژوهش بررسي امکان استفاده از دو زبان ترکي و فارسي در برنامههتاي
درسي آموزش ابتدايي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي از ديدگاه مديران و معلمان ميباشد.
1-Francisco
2-Slavin
)3-Transitional Bilingual Education (TBE) or Structured English Immersion (SEI
)4-Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT
5-Woodcock Reading Scales
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پرسشهاي پژوهش
 .7نگرشهاي مديران و معلمان نسبت به برنامه ريتزي درستي دوزبانته ي فارستي و ترکتي در
آموزش ابتدايي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي چگونه است؟
 .2ميزان آمادگي نيروي انساني براي برنامهريزي درسي دوزبانهي فارسي و ترکي در آموزش
ابتدايي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي از ديد مديران و معلمان ،تا چه اندازه است؟
 .4ميزان امکانات براي برنامهريزي درسي دوزبانهي فارسي و ترکي در آموزش ابتدايي
استانهاي آذربايجان شرقي و غربي از ديد مديران و معلمان ،تا چه اندازه است؟
 .3آيا بين ديدگاه مديران و معلمان در دو استان آذربايجان شرقي و غربي در زمينهي عوامر
يادشده با توجه به عوامر جمعيتشناختي (جن  ،سط تحصيقت ،سمت و محر خدمت) تفاوت
وجود دارد؟
روش پژوهش
پژوهش صاضر از نوم کاربردي بوده و براي اجراي آن از روش توصيفي(پيمايشي) استفاده شده
است.
جامعهي آماري ،نمونه و روش نمونهگيري
جامعهي آماري پژوهش ،مديران و معلمان دو استان آذربايجان شرقي و غربي بوده که به علت
وسعت زياد و تعداد بسيار شهرستانها ،شهرها و روستاها ،نمونه گيري خوشهاي الزم متيباشتد کته
بتراي انجتام ايتن کتتار از آذربايجتان شترقي ،شهرستتانهتتاي تبريتز و مرنتد و از آذربايجتان غربتتي
شهرستانهاي اروميه و خوي انتخاب گرديد ،و نمونهگيتري در داختر شتهرها و روستتاهاي ايتن 3
شه رستان به دلير صجم زياد جمعيت و نيز به علت صسا بودن پرستشهتا از روش نمونتهگيتري
طبقهاي -نسبتي با استفاده از متغيرهاي شهر ،جن و نسبت تعداد معلمان و متديران بتراي اليته-
بندي بهره گرفتيم .بنابراين از مجموم  1247نفر ،از مديران( 103نفر) و معلمان( 1124نفر) ،که در
آموزش ابتدايي شهرستانهاي آذربايجان شرقي(تبريز و مرند) وآذربايجان غربي(اروميه و ختوي) در
سال تحصيلي  33-32مشغول به خدمت بودند ،با استفاده از جدول نمونهگيري مورگان تعداد 300
نفر( 13نفر از مديران و  243نفر از معلمان) ،به عنوان نمونهي آماري پژوهش انتخاب شدند از ايتن
تعداد  232مدير و معلم در آذربايجان شرقي و  733مدير و معلم در آذربايجان غربي قرار داشتند.
ابزار تحقيق
به منظور گردآوري دادهها از مقيا

محققساختهي  43گويهاي بر اسا

طيف پنج ستطحي
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ليکرت =7( 7خيلي کم تا  =3خيلي زياد) استفاده شد .ميانگين نمرهي  4به عنوان مبناي تشتخي
امکان برنامهريزي درسي دوزبانه در نظر گرفته شد ،بر اين اسا طيفتي تعريتف گرديتد کته در آن
نمرهي زير  ،4پايينتر از صد متوس و نمره بيشتر از  ،4باالتر از صد متوس به صساب آيد .در ايتن
مطالعه عقوه بر اين که روايي محتوايي به روش دلفي مورد تأييد قرار گرفت ،روايي سازهي آن نيتز
به روش تحلير عاملي اکتشافي با استفاده از روش تحلير مؤلفههتاي اصتلي و از چترخش آبليمتين
مستقيم ،ساختار عاملي مقيا  ،مورد بررسي قرار گرفت .ماتري همبستگي پرستشهتا نشتان داد
همه پرسشها داراي همبستگي دوتايي بين  -0/72و  0/31هستند .مقتدار شتاخ کفايتت نمونته
برداري برابر با  0/131و اندازهي آزمون کرويت بارتلت با درجتهي آزادي  211در ستط P>0/007
برابر با  7413/107هر دو معنادار بود .مقادير قطر ماتري همبستگيهاي ضد تصويري نيز همگتي
باالتر از  0/30بودهاند ،مجموعهي اين سه شاخ قابليت انجام تحليتر عتاملي را نشتان متيدهتد.
جدول ارزشهاي ويژه 4 ،مؤلفه با بار ارزشي باالتر از  7با روش چرخش متماير را نشان داد .عتقوه
بر اين ،نمودار اسکري کتر نيز که در نمودار( ) 3-4ارائه شده است ،نيز سه مؤلفه را نشان ميدهتد،
با مراجعه به متن پرسش نامه و عوامر استخراجي ،عامرها به نامهاي نگرش نسبت به برنامتهريتزي
درسي ،ميزان آمادگي نيروي انساني و ميتزان امکانتات ،نتام گتذاري شتدند .جتدول واريتان هتاي
استخراجي نيز نشان داد که پرسش نامه امکان سنجي برنامهريزي درسي دوزبانته  47/21درصتد از
واريان متغيرهاي يادشده را تبيين ميکند.

1-Likert
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نمودار :5-2تعيين تعداد مؤلفههاي پرسش امکان سنجي برنامهريزي درسي دوزبانه

دراين پرسش نامه  4سؤال به دلير داشتن بار عاملي کمتر از  0/30صتذف شتدند .در نتيجته
تعداد پرسشها از  43عدد به  43سوال که  74عدد آن نگرش نسبت به برنامه ريتزيدرستي ،و 72
پرسش آن ميزان آمادگي نيروي انساني و در نهايت  70پرسش نيز براي ستنجش ميتزان امکانتات
7
طراصي شد .در اين پژوهش براي مشخ نمودن پايتايي پرستشنامته از ضتريب آلفتاي کرونبتا
استفاده شده است .در اين پژوهش ،پرسشنامه ي مقتدماتي تتدوين شتده ،بتين  40نفتر از اعضتاي
جامعه توزيع و جمعآوري گرديد .سپ ضريب آلفاي کرونبا کر پرسشنامه ،و مؤلفههتاي(نگرش
نسبت به برنامه ريزي درسي ،ميزان آمادگي نيروي انساني و ميتزان امکانتات) آن بته ترتيتب ,0/20
 0/33 ،0/34 ،0/33از طريق نرمافراز  SPSS 16محاسبه شد ،صاکي از پايايي باالي ابتزار انتدازه-
گيري ميباشد.
روشهاي تجزيه و تحليل دادهها
نظر به اين که استفاده از آزمون پارامتريک ،مستلزم اطمينان از نرمال بودن توزيع دادهها مي
باشد ،ابتدا آزمون کالموگرف -اسميرنف اجرا و پ از آن براي تجزيه و تحلير دادهها در سط آمار
1-Cronboakh Alpha
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استنباطي از آزمونهاي  tتک نمونهاي t ،7گروهاي مستقر ،2تحلير واريان
آزمون تعقيبي شفه استفاده شد و از طريق نرم افزار  SPSSمحاسبه گرديد.

چند متغييره(مانوا)،

يافتههاي پژوهش
نگرشسنجي
جدول  :7نتايج آزمون  tتک نمونهاي ،مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي ()m=2
مولفه

فراواني

ميانگين

انحراف استاندارد

T

df

سط معناداري

نگرش-
سنجي

300

3/04

0/31

43/24

422

0/0007

دادههاي جدول( )7نشان ميدهد ،که سط معناداري در اين پژوهش برابر بتا  0/0007استت،
در نتيجه ميانگين سط معناداري برابر با  0/0007را نشان ميدهد ،چون اين مقدار کمتتر از ستط
خطاي  0/03است ،بنابراين ميانگين نگرشها نسبت به برنامهي درستي دوزبانته بتاالتر از ميتانگين
فرضي  4است .بنابراين ،نگرش پاسخ گويان نسبت بته برنامتهريتزي درستي دوزبانته دراستتانهتاي
آذربايجانشرقي و غربي مثبت است.
آمادگيسنجي
جدول  :3نتايج آزمون  tتک نمونهاي ،مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي()m=2
مولفه

فراواني

ميانگين

انحراف استاندارد

T

df

سط معناداري

آمادگيسنجي

300

4/31

0/24

72/4

422

0/0007

دادههاي جدول( )2نشان ميدهد ،که سط معناداري در اين برابر بتا  0/0007استت ،در نتيجته
ميانگين سط معناداري برابر با  0/0007را نشان ميدهد و چون اين مقدار کمتتر از ستط خطتاي
 0/03است ،بنابراين ميانگين آمادگي نيتروي انستاني بتراي برنامتهريتزي درستي دوزبانته ،بتاالتر از
ميانگين فرضتي  4استت .بنتابراين ،پاستخ گويتان معتقدنتد ميتزان آمتادگي نيتروي انستاني بتراي
برنامهريزيدرسي دوزبانه در استانهاي آذربايجانشرقي و غربي باالتر از صد متوس است.

1- one sample t-test
2- independend samples test

امکان سنجي برنامهريزي درسي دوزبانه در آموزش ابتدايي...
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امکانا سنجي
جدول  :2نتايج آزمون  tتک متغيره ،مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي()m=2
مؤلفه

فراواني

ميانگين

انحراف استاندارد

T

df

سط معناداري

امکانات-
سنجي

300

4/10

0/21

73/41

422

0/0007

دادههاي جدول( )4نشان ميدهد که سط معناداري در اين سؤال پژوهش برابر با 0/0007
است ،در نتيجه ميانگين سط معناداري برابر با  0/0007نشان ميدهد و چون اين مقدار کمتر از
سط خطاي  0/03است ،بنابراين ميانگين ميزان امکانات براي برنامهريزي درسي دوزبانه باالتر از
ميانگين فرضي  4است .بنابراين ،پاسخ گويان معتقدند ،ميزان امکانات براي برنامهريزيدرسي
دوزبانه در استانهاي آذربايجانشرقي و غربي باالتر از صد متوس است.

عاملهاي جمعيتشناسي
استان
جدول  :0نتايج آزمون  tگروههاي مستقل براي متغير استان
شاخ

نگرشسنجي
آمادگيسنجي
امکاناتسنجي
مجموم

آزمون ( tتساوي ميانگينها)
آزمون لوين
گروه فراواني ميانگين انحراف معيار
Sig (2df
t
Sig
F
)taild
0/242
423 -0/011 0/0007 74/702
0/17
3/04
آذ.ش 232
آذ.غ

733

3/03

0/37

-0/012

414

0/214

آذ.ش

232

4/33

0/23

-0/324 0/240 0/003

423

0/107

آذ.غ

733

4/10

0/22

آذ.ش

232

4/17

0/43

آذ.غ

733

4/13

0/43

آذ.ش

232

4/11

0/43

آذ.غ

733

4/13

0/43

7/771
0/012

0/407 0/222
-0/303 0/124

423
423

0/113
./131
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مطابق اطقعات جدول ( )3در همهي مؤلفههاي مورد بررسي ،به جز مؤلفهي نگترش ستنجي،
فر تساوي واريانسها برقرار است ،زيرا مقدار سط معناداري بزرگ تر از  0/03است و در مؤلفهي
نگرش سنجي سط معناداري  0/0007کمتر از  0/03است ،بنابراين براي تحليتر ايتن پرستش از
فر نابرابري واريان ها استفاده شده است.
هم چنين مطابق ،نتايج جدول( )3در تمام پرسشها اختقف مشاهده شده بين ميانگين پاسخ
گويان استانهاي آذربايجانشرقي و غربي معنادار نيست ،زيرا مقدار سط معنتاداري بتزرگ تتر از
 0/03است .يعني پاسخ گويان استانهاي آذربايجانشرقي و غربي در پرسشهتاي پتژوهش نظترات
يکساني ارايه نمودهاند.
نکته :نتايج آزمون غير پارامتريک مان -ويتني -يو نيز همين نتايج را نشان داد.

سمت
جدول  :6آماره و مقايسه پاسخ گويان بر حس
شاخ
آماري گروه

جن

گويه
آذ.ش
 -7نگرشسنجي
آذ.غ

 -2آمادگيسنجي

آذ.ش
آذ.غ

 -4امکاناتسنجي آذ.ش

سمت با توجه به مؤلفههاي پژوهش(تحليل مانوا)

انحراف
فراواني ميانگين
معيار

مدير

34

3/20

0/133

معلم

722

3/03

0/102

مدير

22

3/04

0/121

معلم

741

3/03

0/300

مدير

34

4/32

0/212

معلم

722

4/31

0/241

مدير

22

4/14

0/230

معلم

741

4/10

0/220

مدير

34

4/33

7/037

معلم

722

4/13

0/227

F

Sig

اندازه
اثر

توان
آماري

F
المبدا

Sig
المبدا

0/033 0/000 0/333 0/041
0/321 0/372
0/030 0/000 0/210 0/007
0/033 0/000 0/121 0/011
0/324 0/132
0/032 0/000 0/331 0/020
0/331 0/331 0/220 0/001 0/243 7/371

امکان سنجي برنامهريزي درسي دوزبانه در آموزش ابتدايي...
آذ.غ

مدير

22

4/33

0/243

معلم

741

4/17

0/243

31

0/772 0/003 0/334 0/320

بر اسا دادههاي جدول( F ،)1مشاهده شده در خصتوص تمتام مؤلفتههتاي پتژوهش در دو
استان آذربايجان شرقي و غربي در ستط  P ≥ 0/03معنتادار نبتوده ،بته عبتارت ديگتر متديران و
معلمان ،نظرهاي مشابه و يکساني نسبت به پرسشهاي پژوهش در اين مؤلفه ابتراز داشتتهانتد .هتم
چنين مقدار المبدا و سط معناداري آن بتراي نگترشستنجي بته ترتيتب  0/372و  ،0/321بتراي
آمادگيسنجي  0/132و  0/324و براي امکاناتسنجي  0/331و  0/331ميباشد.
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جنسيت
جدول  :5نتايج آزمون  tگروههاي مستقل براي متغيير جنسيت
شاخ

گروه

فرواني

نگرشسنجي
آمادگيسنجي
امکاناتسنجي
مجموم

ميانگين انحراف معيار

مرد

204

3

0/33

زن

721

3

0/10

مرد

204

4/10

0/32

زن

721

4/33

0/21

مرد

204

4/14

0/23

زن

721

4/13

0/22

مرد

204

4/11

0/41

زن

721

4/11

0/30

آزمون لوين
Sig
F
0/722

2/30

0/023

2/37

0/37

0/112
0/232

آزمون ( tتساوي ميانگينها)
Sig (2df
t
)taild
0/233
423 -7/01
0/133
0/371

-0/033 0/171

423
423
423

0/322
0/101
0/212

مطابق اطقعات جدول( )3در همهي مؤلفههاي مورد بررسي ،فر تستاوي واريانستها برقترار
است ،زيرا مقدار سط معناداري بزرگ تر از  0/03است .هم چنين مطابق نتايج جدول( )3در تمام
پرسشها اختقف مشاهده شده بين ميانگين پاسخگويان مرد و زن معنادار نيست ،زيرا مقدار ستط
معناداري بزرگ تر از  0/03است .يعني پاستخ گويتان دو جتن مترد و زن در پرستشهتاي فتوق
نظرات يکساني ارايه نمودهاند.
سطح تحصيل
جدول( :)1آماره و مقايسهي پاسخ گويان بر حس

مدرک تحصيلي با توجه به مؤلفههاي

پژوهش(تحليل مانوا)
شاخ

آماري

گويه

0/274

ليسان

31

3/04

0/371

0/331

فوقديپلم

17

3/04

0/340

0/003

ديپلم

3

3/01

0/734

0/032

22

3/72

0/172

0/433

آذ.غ

کارشناسي
ارشد و دکترا

2/200

آذ .ش کارشناسي

0/032

772

4/24

0/120

0/021

کارداني

23

3/77

0/101

0/333

ديپلم

1

3/73

0/330

0/102

-7نگرش
سنجي

گروهها

فراواني ميانگين

انحراف
معيار

F

Sig

Sig F
توان
اندازه اثر آماري المبدا المبدا

امکان سنجي برنامهريزي درسي دوزبانه در آموزش ابتدايي...
شاخ

آماري

گويه

گروهها
فوقليسان
دکترا

فراواني ميانگين
و

فوقليسان
دکترا

و

7/273

1

4/22

7/232

7/313

آذ.غ

0/212

ليسان

31

4/12

0/272

7/773

فوقديپلم

17

4/30

0/220

0/403

ديپلم

3

4/21

7/073

فوقليسان
دکترا

و

0/221

22

4/11

7/024

آذ .ش ليسان

0/330

772

4/13

7/023

0/433

فوقديپلم

23

4/11

7/00

0/073

 -4امکانات-
سنجي

0/003

ديپلم

1

3/00

0/220

فوقليسان
دکترا

و

0/027

1

2/20

7/223

0/023

آذ.غ

0/423

ليسان

31

4/32

0/233

0/432

فوقديپلم

17

4/11

0/331

0/704

ديپلم

3

4/24

0/322

فوقليسان
دکترا

و

0/221

22

4/33

0/223

0/311

772

4/13

0/217

0/304

فوقديپلم

23

4/32

0/322

0/122

ديپلم

1

4/12

7/071

Sig F
توان
اندازه اثر آماري المبدا المبدا

0/112

1

3/20

0/112

آذ .ش ليسان
-2آمادگي-
سنجي

انحراف
معيار

F

Sig

32

بر اسا دادههاي جدول( F ،)1مشاهده شده در خصوص تمام مؤلفههاي پژوهش در دو استان
آذربايجان شرقي و غربي در سط  P ≥ 0/03معنادار نبوده ،به عبارت ديگر پاسخگويان با سط
تحصير مختلف ،در مورد پرسشها نظرات يکساني ارايه نمودهاند .هم چنين مقدار المبدا و سط
معناداري آن براي نگرشسنجي به ترتيب  0/433و  ،0/102براي آمادگيسنجي  0/311و  0/122و
براي امکاناتسنجي  0/304و  0/122ميباشد.
سابقهي خدمت
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جدول  :8آماره و مقايسهي پاسخ گويان بر حس

سابقهي خدمت با توجه به مؤلفههاي پژوهش

(تحليل مانوا)
شاخ

آماري

گويه
 -7نگرش-
سنجي

آذ.ش

آذ.غ

 -2آمادگي-
سنجي

آذ.ش

آذ.غ

آذ.ش
 -4امکانات-
سنجي
آذ.غ

گروهها

فراواني

ميانگين

انحراف
معيار

7 -70

20

4/27

0/172

77 -20

17

3/01

0/120

27-40

37

3/73

0/321

7 -70

12

3/01

0/337

77 -20

37

3/01

0/313

27-40

33

4/23

0/331

7 -70

20

4/41

0/231

77 -20

17

4/33

0/221

27-40

37

4/33

0/307

7 -70

12

4/41

0/222

77 -20

37

4/12

0/240

27-40

33

4/12

0/337

7 -70

20

4/31

7/033

77 -20

17

4/11

7/070

27-40

37

4/24

0/332

7 -70

12

4/32

0/227

77 -20

37

4/10

7/041

27-40

33

4/12

0/332

F

Sig

اندازه
اثر

توان
sig
F
آماري المبدا المبدا

0/141 0/023 0/043 4/421
0/103 0/430
0/201 0/072 0/307 0/272

0/322 0/030 0/002 1/243
0/334 0/322
0/131 0/033 0/040 4/311

0/120 0/043 0/002 3/111
0/100 0/431
0/732 0/003 0/330 0/100

بر اسا دادههاي جدول( ،)3با توجه به اين که توان آماري پرسشهاي اول و دوم به ترتيتب
در آموزش ابتدايي استانهاي آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي پايينتر از  0/1است ،قضتاوتي در
اين دو مورد صورت نميگيرد.
در پرسش دوم و سوم در استان آذربايجتان شترقي  Fمشتاهده شتده بتين نمترات متديران و
معلمان با سابقههاي خدمت مختلف در سط  P ≥ 0/03معنادار بوده ،به عبارت ديگر بتين نمترات
مديران و معلمان با سابقههاي خدمت  77-20 ،7-70و  27-40تفاوت وجود دارد .هم چنين مقدار
المبدا و سط معناداري آن براي نگرشسنجي به ترتيتب  0/430و  ،0/103بتراي آمتادگيستنجي
 0/322و  0/334و براي امکاناتسنجي  0/431و  0/100ميباشد.
شايان ياد است به دليتر ايتن کته در پرستش دوم و ستوم استتان آذربايجتان شترقي تفتاوت
ميانگينها معنادار بود ،براي تعيين منبع تفاوتها از آزمون تعقبي شفه استفاده شد.

امکان سنجي برنامهريزي درسي دوزبانه در آموزش ابتدايي...
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جدول  :0مقايسهي زوجي اختالف ميانگين نمرهي آمادگي سنجي و امکانا سنجي از نرر
مديران و معلمان در آموزش ابتدايي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي با توجه به سابقهي
خدمت
اختقف ميانگين

خطاي معيار

سط معناداري

سابقه خدمت

پرسش
آمادگي سنجي

7-70

27-40

-0/33

0/737

0/004

امکانات سنجي

7-70

27-40

-0/31

0/737

0/077

براسا دادههاي جدول( )2طبق نتايج آزمون شفه در مؤلفهي آمادگي ستنجي بتين ديتدگاه
مديران و معلمان با سابقهي خدمت  7-70و  27-40تفاوت وجود دارد .به عبتارت ديگتر متديران و
معلمان با سابقه خدمت  7-70ميزان آمادگي نيروي انستاني جهتت آمتوزش زبتان دوم را کمتتر از
مديران و معلمان با سابقه خدمت  27-40ميدانند.
در مورد مؤلفه ي امکانات سنجي ،بين ديدگاه مديران و معلمان با سابقه خدمت  7-70و -40
 27تفاوت وجود دارد .به عبارت ديگر مديران و معلمتان بتا ستابقه ختدمت  7-70ميتزان امکانتات
جهت آموزش زبان دوم را کمتر از مديران و معلمان با سابقه خدمت  27-40ميدانند.
محل خدمت
جدول  :79آماره و مقايسهي پاسخ گويان بر حس

شهر با توجه به مؤلفههاي پژوهش (تحليل

مانوا)
شاخ
گويه

آماري

گروه
آذ.ش

 -7نگرشسنجي
آذ.غ

 -2آمادگيسنجي

آذ.ش
آذ.غ

 -4امکاناتسنجي

آذ.ش
آذ.غ

جن

انحراف
فراواني ميانگين
معيار

F

Sig

اندازه
اثر

توان
آماري

تبريز

274

3/03

0/173

مرند

22

4/21

0/142

اروميه

773

3/02

0/322

خوي

34

3/01

0/332

تبريز

274

4/31

0/221

مرند

22

4/33

7/031

اروميه

773

4/10

0/232

خوي

34

4/17

0/313

تبريز

274

4/13

0/211

مرند

22

4/32

7/733

اروميه

773

4/11

0/033 0/002 0/313 0/423 0/212

F
المبدا

Sig
المبدا

0/033 0/007 0/311 0/422
0/102 0/373
0/030 0/002 0/102 0/212
0/023 0/002 0/343 0/431
0/104 0/322
0/037 0/000 0/223 0/002
0/437 0/077 0/021 2/113

0/130 0/331
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خوي

34

4/13

0/332

بر اسا دادههاي جدول( F ،)70مشاهده شده در خصوص تمام مؤلفههاي پژوهش در دو
استان آذربايجان شرقي و غربي در سط  P ≥ 0/03معنادار نبوده ،به عبارت ديگر پاسخگويان در
شهرهاي مختلف در همهي پرسشها نظرات يکساني ارايه نمودهاند .هم چنين مقدار المبدا و سط
معناداري آن براي نگرشسنجي به ترتيب  0/373و  ،0/102براي آمادگيسنجي  0/322و  0/104و
براي امکاناتسنجي  0/331و  0/130ميباشد.
بحث و نتيجهگيري
دوزبانگي همواره از مسايلي است که بر فرآيند آموزش و يادگيري افراد جامعتهي ختود تتأثير
دارد و پديدهاي است که در همهي نقاط جهان مصداق دارد و افراد دوزبانه ميتوانند بر صسب مورد
از آن زبانها در رفع نيازهاي ارتباطي خود استفاده کنند .اين پديده بيشتر ماهيتي ميتانرشتتهاي
7
دارد و مورد توجه جامعهشناستان ،روانشناستان و متخصصتان تعلتيم و تربيتت استت .بلتومفيلتد
« دوزبانگي را توانايي براي کاربرد دو زبان متفاوت در سط زبان بتومي بتدون هتي گونته اختتقط،
تعريف کرده است»(دميرجان .)27 :7220 ،2با اين صال دوزبانگي يکي از مباصثي است کته امتروزه
در جامعه شناسي زباني کقن 4به آن پرداخته ميشود .از سوي ديگتر ،وجتود دوزبتانگي در جامعته،
برنامهريزي زباني را ميطلبد تا در سايه آن از سويي از هر گونه هرج و مرج در نظام ارتباطي پرهيتز
شود و از سوي ديگر اين نظاممندي به بهترين نتايج آموزشي ،فرهنگتي و علمتي در ستط محلتي،
ملي و صتي فراملي دست يابد .برنامهريزي زباني معموالٌ توس دولتهتا اعمتال متيشتود و شتامر
انتخاب زبانهاي رسمي يا ملي ،روشهاي گسترش دامنهي کاربرد زبان ،اصتقصات امقيتي ،الحتاق
وا ههاي نو به زبان و مساير ديگر است( عقيي.)731 :7431 ،
در خصوص مبح نگرشها نسبت به برنامهريزي درسي دوزبانهي فارسي و ترکي در آمتوزش
ابتدايي :تحلير استنباطي نشان داد که سط معناداري در ايتن پرستش پتژوهش برابتر بتا 0/0007
است ،و اين ميانگين چون کمتر از سط خطاي  0/03است ،بنابراين ميانگين نگرشهتا نستبت بته
برنامه ي درسي دوزبانه ،باالتر از ميانگين فرضي  4است و نگرش پاسخ گويان نسبت به برنامهريتزي
درسي دوزبانه در استانهاي آذربايجانشرقي و غربي مثبت استت .شتايان يتاد استت کته ميتانگين
نمرهي مديران و معلمان استان آذربايجان شرقي  3/04و استان آذربايجان غربتي  3/03متيباشتد.

1-Bloomfield
2-Demircan
3-macro-cociolingistics
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نتايج تحقيق فرانسيسکو )2001(7نيز با نتايج اين تحقيتق هتم ختواني دارد ،وي معتقتد استت کته
معلمان قوياٌ از زيربناهاي آموزش و پرورش دوزبانه صمايت متيکننتد .شتين )2000(2نيتز بته ايتن
نتيجه رسيده است که صمايت قابر مقصظهاي از اصول اساسي آموزش و پرورش دوزبانه وجود دارد
وتنها اقليت کوچکي واقعاٌ با قرارگرفتن بچههايشان در برنامههاي آموزشي دوزبانه مخالف هستتند ،و
ميانگين  33درصد از والدين مورد بررسي ،موافقند که دوزبانگي به مزيتتهتاي صرفتهاي ،عملتي و
رشد باالي شناختي منجر مي شود ،و براي صفظ زبان و فرهنگ بومي ضروري است .هم چنين بيش
از نيمي از پاسخ دهندگان با اين اصر که سواد از زباني به زبان ديگر منتقر متيشتود ،موافقنتد .در
تحقيق ابونسي ،)2003( 4پاسخ دهندگان آموزش در هر دو زبان انگليسي و مادري را تترجي متي-
دهند .با توجه به تأثير نگرشها در تحقق برنامهريزي درستي دوزبانته ،پيشتنهادهاي کتاربردي ايتن
پژوهش در چند بند زير مطرح ميشود.
 )7بازبيني بنيادي سياستهاي آموزشي ايران براي اجراي آموزش دوزبانتهي درازمتدت ،تتا
بدين وسيله عقوه بر يادگيري زبان فارسي به وسيلهي کودکان اقليتت ،زبتان و فرهنتگ آنهتا نيتز
مورد صمايت قرار بگيرد .از آن جايي که وظيفهي وزارت آموزش و پرورش ،توسعه و اجراي برنامته-
هاي درسي ،براي کودکان سراسر کشور ميباشد ،بنابراين بايد بتراي توستعه و اجتراي برنامتههتاي
آموزشي و درسي دوزبانه اقدامات الزم به عمر آورد.
 )2معلمان و مديران ،نگرش مثبتي به برنامهريزي درسي دوزبانه دارند ،و از آن جتايي کته
معيار مطلوبيت هر برنامهي درسي ،استمرار آن است ،بنابراين مثبتت نگته داشتتن نگترش معلمتان
نسبت به اين برنامه ،امري اساسي است و در اين زمينه پيشنهاد ميشود به دو اصر اقنام و صداقت
بيشتر توجه شود .قانع کردن معلمان در مورد برنامهي جاري و برنامه آتي و نيز رعايت اصر صداقت
در روشن کردن وضعيت کنوني ،گامهاي متؤثري هستتند کته پيشتنهاد متيشتود در خصتوص آن
اقدامات الزم صورت پذيرد.
 )4الزم است در مورد تغيير نگرشهاي دستاندرکاران ،برنامتهريتزان و والتدين نستبت بته
مزيتهاي اين برنامه ،نگاه مسئووالنهتري به عمر آيد ،تا از سطحي انگاشتتن و تصتورهاي نادرستت
نسبت به آموزش و برنامهريزي درسي دوزبانه اجتناب شود .آموزشهاي فرهنگي از طريق رسانههاي
مختلف ،اميد موفقيت در اين باره را باال ميبترد در ايتن زمينته ستنجش نگترش دستتانتدرکاران،
برنامهريزان و والدين نسبت به اين برنامه نيز ضروري است.
در خصوص مبح ميزان آمادگي نيروي انساني براي برنامهريزي درستي دوزبانتهي فارستي و

1 - Francisco
2 - Shin
3 - Igboanusi
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ترکي در آموزش ابتدايي :تحلير استنباطي نشان داد که سط معنتاداري در ايتن پرستش پتژوهش
برابر با  0/0007است .و اين ميانگين چون کمتر از ستط خطتاي  0/03استت ،بنتابراين ميتانگين
آمادگي نيروي انساني براي برنامهريتزي درستي دوزبانته بتاالتر از ميتانگين فرضتي  4استت .يعنتي
پاسخگويان معتقدند ميزان آمادگي نيروي انساني براي برنامهريتزيدرستي دوزبانته در استتانهتاي
آذربايجانشرقي و غربي باالتر از صد متوس استت .شتايان يتاد استت ميتانگين نمترهي متديران و
معلمان استان آذربايجان شرقي  4/33و استان آذربايجان غربي  4/10ميباشد .زابار )7232(7معتقد
است « :فقدان تخص نيروي انساني يکي از معضقت و موانع اصلي در اجراي برنامههتاي آموزشتي
در مدار است و بايد به ارتقاي سط تواناييهاي معلمتان در برنامتههتاي آموزشتي توجته کتافي
شود»(مرعشي و همکاران .)24 :7431 ،با توجه به تاثير مهارت و آمادگي نيروي انستاني در تحقتق
برنامهريزي درسي دوزبانه ،پيشنهادهاي کاربردي اين پژوهش در  3بند زير مطرح ميشود.
 )7توجه بيشتر به توسعهي مهارتهاي زباني مديران و معلمان بومي در برنامههاي آمتوزش
معلمان و مديران ،به خصوص در زبانهاي ملي و محلي از طريق گنجاندن واصدهاي درسي به ايتن
زبانها.
 )2با توجه به اهميت آمادگي نيروي انساني براي برنامته ريتزي درستي و آمتوزش دوزبانته،
اضافه کردن مهارتهاي برنامهريزي درسي و آموزش دوزبانه در برنامتههتاي قبتر و ضتمن ختدمت
معلمان و مديران در مناطق دوزبانه ضروري است.
 )4مراکز تربيت معلم و دانشگاهها بايد برنامههايي را اقتبتا کننتد کته هتدف آنهتا فهتم و
کاربرد مدلها و برنامههاي درسي دوزبانه باشتد و گنجانتدن واصتد درستي جامعتهشناستي زبتان در
برنامههاي درسي علوم تربيتي به ويژه برنامهريزي درسي و آموزشي به منظور تربيت نيروي انستاني
متخص در اين زمينه الزم و ضروري است.
 )3ايجاد انگيزه در والدين و سازمانهاي منطقهاي و محلي بتراي مشتارکت در ايتن برنامته،
مانند تهيه ي برنامههاي صمايتي و آموزشي به وسيلهي صدا و سيما و سازمان آمتوزش و پترورش و
مشخ کردن ميزان مشارکت آنها در برنامهريزي درسي و آموزش دوزبانه.
در خصوص مبح ميزان امکانات براي برنامهريزي درسي دوزبانه فارسي و ترکتي در آمتوزش
ابتدايي :تحلير استنباطي نشان داد که سط معناداري در ايتن پرستش پتژوهش برابتر بتا 0/0007
است ،و اين ميانگين  ،چون کمتر از سط خطاي  0/03است ،در نتيجته ميتانگين ميتزان امکانتات
براي برنامهريزي درسي دوزبانه باالتر از ميانگين فرضي  4استت .بنتابراين ،پاستخ گويتان معتقدنتد
ميزان امکانات براي برنامهريزي درسي دوزبانته در استتانهتاي آذربايجتانشترقي و غربتي بتاالتر از
متوس است .شايان ياد است که ميانگين نمرهي مديران و معلمان استان آذربايجان شرقي  4/17و
1- sabar
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استان آذربايجان غربي  4/13ميباشد .ميکوئر و همکاران( ،)7412يکتي از ضتروريات برنامتهريتزي
درسي دوزبانه را تضمين دسترسي آسان مراکز آموزشي به ذخيرهي کاملي از کتتابهتاي درستي و
ديگر مواد آموزشي با استاندارد يک نواخت به هر دو زبان مي دانند.بنابراين با توجه به تأثير امکانات
مناسب در تحقق برنامهريزي درسي دوزبانه ،پيشنهادهاي کاربردي اين پژوهش در  4بند زير مطرح
ميشود:
 )7ايجاد ساختارهاي مناسب برنامهريزي درسي از طريق تمرکززدايي در سيستم آموزشي و
دادن اختيارات بيشتر به مناطق و مدار براي برنامهريزي درسي دوزبانه.
 )2بر پايه ي مفهوم برنامهي درسي مدرسهمحور ،تشويق متدار بتراي توستعهي برنامتهي
درسي مدرسهمحور وخ مشي زباني مدرسهمحور خود که بر محي مدرسه و ترکيب دانتشآمتوزان
برصسب قوميت و تواناييهاي زباني استوار است .خ مشي زباني مدرسه محور بتراي فتراهم کتردن
محي يادگيري بهتر زباني ،براي دانشآموزان طراصي شود کته نشتانهاي از تمرکززدايتي و محلتي-
سازي است .هدف اين خ مشي کمک به دانشآموزان براي يتادگيري زبتانهتاي مجتاور و مترتب
کردن فعاليتهاي يادگيري دانشآموزان با تجارب زباني روزانه آنان است(چان ،همان.)237 :
 )4تأسي مرکز ملي دوزبانگي و دادن اختيار بيشتر به اين مرکز بتراي آمتوزش و پتژوهش
در مورد دوزبانگي و آموزش دوزبانه و تأسي دفتر آموزشهتاي دوزبانته در کنتار دفتاتر آمتوزش و
پرورش ابتدايي در هر منطقهي آموزشي و نيز ادارات کر ،به منظتور تعيتين خت مشتي و استتمرار
هدفهاي اين برنامه و نيز تدارک محتوا و کتابهاي درسي به دوزبان.
منابع
الف .فارسي
 .7آجوداني ،م( .)7411مشرويه ايراني ،لندن ،انتشارات فصر کتاب.
 .2صميدي ،منصور علي( .)7433دوگانگي زبان خانه و آموزشگاه در ايران :نمود زمينهها و
پيامدهاي در «پرلز»  .فصلنامه علوم انساني دانشگاه الزهرا(س) ،سال پانزدهم ،شماره
.7-73،33
 .4سيلور ،ج .گ الکساندر ،و .م ،و لوئي  ،آ .ج .)7430( .برنامهريزي براي تدريس و يادگيري
بهتر .ترجمه غقمرضا خوئي نژاد .مشهد :آستان قد

رضوي.

 .3عبدي ،نسرين( .)7434نگاهي به دوزبانگي ،مجله رشد آموزش زبان ،شماره ،7434ص -73
.4
 .3عصاره ،فريده( .)7431بررسي مشکقت زبان آموزي کودکان پايهي اول ابتدايي در مناطق دو
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زبانه ،مجله مطالعا برنامه درسي ،شماره . 32-10 ،2
 .1عقيي ،بهلول( .)7431دوزبانگي و رويکرد ومناسب آموزشي ،نشريه ادبيا

و علوم انساني

دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،شماره .713 – 720 ،22
 .1قاسمپور مقدم ،صسين زندي ،بهمن و بخشش ،مريم( .)7431بررسي مقايسهاي برنامهي درسي
آموزش زبان ملي ايران و آمريکا در دورهي ابتدايي ،مجله مطالعا

برنامه درسي ،سال

دوم ،شماره .7-22،3
 .3کقنتري ،رضا خديوي ،اسداله فتحيآذر ،اسکندر بهنام،بيوک( .)7420بررسي روشهاي
مناسب آموزش دوزبانه :نوآوريهاي آموزشي ،پاييز .23-1:)42(70 ;7420
 .2مديرخامنه ،سيما( .)7420انتقال مهارتها و استفاده از مهارت در زبان دوم در نگارش :مقايسه
دانشجويان دوزبانه و سه زبانه با تاکيد بر تئوري تعامر.734-773:)1(3 ;7420 .
 .70مرعشي ،م و همکاران .)7431( .امکان سنجي اجراي برنامه آموزش فلسفه به کودکان در
برنامهدرسي دوره ابتدايي ،فصلنامه نو آوريهاي آموزشي ،سال هفتم ،شماره – 23 ،23
.1
 .77ميکوئر ،سيکوان و همکاران(  .)7412آموزش و مسئله دوزبانگي  .ترجمه واقدي و همکاران
 .تهران :انتشارات اديب پور.
 .72نجاريان ،بهمن مکوندي ،بهنام( .)7411مروري بر پيامدهاي دوزبانگي ،فصلنامه تعليم و
تربيت ،شماره .31- 32 ،32
 .74ويسي تبار ،سقم( .)7433تاثير عدم توجه برنامه درسي به زبان مادري بر پيشرفت
تحصيلي دانشآموزان دوزبانه مقطع ابتدايي شهرستان مريوان و ارائه يک الگوي
مناس

زبان آموزي ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه عقمه طباطبايي تهران.
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