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 چکیده

این پژوهش در نظر دارد که  دو زبانگی وتاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان را بررسی کند ودر آن به چند مورد    

.روش گردآوری اطالعت   استاز مقاالتی که مربوط به  دو زبانگی ویادگیر ی می باشند به عنوان پیشینه  درج  شده  

ورد معلمانی که با دانش آموزان دو زبانه  سروکار  ی برخسپس نحوه  کتابخانه  ای می باشد،– درآن  گردآوری 

درسی که  دانش آموزان  ه اهداف یادگیری در کالس هایی آموزشی موثر برای دست یابی بدارندو راهکارهاوراهبرد

هدف در این پژوهش توجه  به  دانش آموزان  دوزبانه وروش تدریس های موثر که   .مطرح  شد  دوزبانه  دارند 

کار گیری آن ها یادگیری را برای دانش آموزان  راحت تر می کنند ودرک  وفهم  آن ها  را باال  می    معلمان  با  به 

صورت داشتن دانش آموزان دو زبانه  در کالس   ر معلمان توصیه شد که د در پایان به  هبرد  می باشددر نتیج 

درس باید آن روش تدریس های معمولی وسنتی را کنار بگذارد واز روش تدریس های نوین و تاثیر گذار برای  

 دانش آموزان دو زبانه  استفاده کند.  

 

 

 

 

 

 

   : دانش آموزان  دو زبانه، روش تدریس ،معلمان،کلمات  کلیدی



 مقدمه

مانی که  انسان  های نخستین  به  صورت  اجتماعی در کنار هم   ز ی اجتماعی می باشد که  از زبان یک پدیده 

 قرار گرفتند وباهم دیگر ارتباط برقرارکردند به وجود آمد.

 زبان  ارتباط برقرار می کنند که دوزبانگی به افرادی یا اجتماعاتی گفته  می شود که  افراد در آن بیش از یک 

 (isna.ir)ر ارتباط دارند دوزبانگی محصول والدینی است که  با دو زبان  مختلف باهمدیگ 

موزان  دو زبانه  در آموزش وپرورش برای معلمان ،روانشناسان وزبان   قراری ارتباط میان  دانش آچگونگی بر

وپرورش به  امر دو   موزش جه  اند.عدم  توجه  آ اشناسان  از موضوعات  بسیار مهم  وباارزشی است  که  با آن مو

موزان  واستفاده  از روش تدریس یکسان  برای افراد تک  زبانه  ودوزبانه  عالوه  برکاهش اعتماد به  زبانگی دانش آ

تماعی وفرصت  ،ترک تحصیل،ازدست دادن  موقعیت های اجنفس دانش آموزان  دوزبانه  باعث افت  تحصیلی آنها

 irna.irهای شغلی نیز می شود 

ت   مقاال نوشته  شده است از این جمله ت فراوانی درمورد امر دوزبانگی در تحصیل ودر ارتباطات  اجتماعی مقاال

 میتوان  به موارد زیر اشاره کرد: 

آموزش به زبان مادری باعث درک بهتر مطالب و پیشرفت شناختی دانش آموزان  می شود،ازلحاظ عاطفی   -1

ودواعتماد به نفس دانش آموزان  بهبود ارتباطات در مدرسه واجتماع می ش در آموزش باعث  استفاده از زبان مادری  

  رویکردها واستراتژی های آموزشی دوزبانه وپیامدهای شناختی عاطفی واجتماعی آن، واحدی،رد)باالمی برا

ایران کشوری بااقوام    - 2چالشها،چشم انداز ها وراهکارها(. ت اولین همایش ملی دوزبانگی وآموزش ،مجموعه مقاال

دوزبانه  می باشد وتقریبا نیمی از جمعیت آن را افرادی تشکیل می دهند که  زبان مادری آن ها زبان فارسی  

نیست باااین حال نظام  آموزش و پرورش کتاب های درسی را به  زبان  فارسی که  زبان رسمی کشور است تدوین  

نداما این امر باعث ایجاد  پیامدهای مختلف  از جمله  پیامدهای اجتماعی  مانند عدم  بهره مندی از حقوق  می ک

پیامدهای  زایر کعبه،و...)بشری و شهروندی خود،عدم  حفظ زبان وفرهنگ  اقوام  به  عنوان سرمایه  های ملی 

ش چالش ها، چشم  زبانگی وآموز،مجموعه  مقاالت اولین  همایش ملی دو  اجتماعی آموزش دو زبانه، 

یکی از مسائل مهم آموزش وپرورش در کشورهای مختلف از جمله کشور ما مسئله ی دو  -3اندازهاوراهکارها(

زبانگی ومشکالت وسختی های حاصل از آن در آموزش می باشد.اگر تصمیم گیری با اطالعات کامل وآگاهی تام  

بررسی  یزدانی،  ظیم سیاست آموزشی بهینه وکار آمد می شود)سیاست گذاران آموزشی صورت بگیرد منجر به تن 

مجموعه  مقاالت اولین  همایش ملی دو   ،گذاری آموزشی درحوزه ی دو زبانگیزمینه ها واولویت های سیاست 

 زبانگی وآموزش چالش ها، چشم اندازهاوراهکارها(.



آموزشی به صورت مقایسه ی پایه های مختلف   بسیاری از مقاالتی که  در مورد دو زبانگی وتاثیر آن در نظام 

ومقایسه ی آن در استان ها وجاهای مختلف  صورت گرفته  است یعنی مقاالت مقایسه ای فراوانی در رابطه  با  

امر دوزبانگی نوشته  شده  است،اما در این مقاله  سعی بر آن شد که راهکارها وروش های تدریس معلمانی که  با  

کار دارند وهمچنین  یک معلم  برای رسیدن  به اهداف  یادگیری چگونه  می تواند برخورد  دانش آموزان  سرو

موثری با دانش آموزان دوزبانه  داشته  باشدبیان  شود. بنابراین این مقاله راهکارها وروش های تدریس موثر،  

 آموزش وپرورش قرار می دهد .       با دانش آموزان دو زبانه  را در اختیار معلمان ومسوالن نظام  درستبرخوردمفید و

 روش های گرد آوری اطالعات:

در این مقاله  سعی شد از منابع مختلف و سایت های معتبر استفاده  شود تابتوان یک مقاله ای با محتوای خوب  

وایرنا وسایر سایت  وکاربردی در اختیاردیگران قرار داد.سایت های مورد استفاده در این جا سایت های معتبر ایسنا  

های معتبر وجود دارد واما کتاب هایی که استفاده شده است می توان به کتاب مجموعه مقاالت  اولین همایش  

ملی که درمورد دو زبانگی نوشته  شده است اشاره کرد در این کتاب هرنوع مقاله ای که به دوزبانگی مربوط است  

نشگاه ومعرفی این کتاب توسط افرادی که در کتاب خانه مسولیت  وجود دارد که با مراجعه به کتاب خانه ی دا

 کتابخانه  ای( - )روش گردآوری دارند در اختیار این مقاله قرارگرفت . 

 نحوه ی برخورد معلمان با دانش آموزان دو زبانه:

ی معلم روشن  دوزبانه زمانی مفید وتاثیر گذار است که امر آموزش ودرک وفهم دانش آموز برا  آموزش دانش آموزان

 باشدوبرای رسیدن به اهداف  آموزشی معلم بایدبه چند نکته ی زیر توجه کند: 

 *اهداف یادگیری به وضوح به دانش آموزان منتقل شود. 

 *دانش فرهنگی آنان را منعکس کند. 

 *متناسب با تجربیات آنها باشد.

ذیرش واحترام  به فرهنگ های زبانی  در این  صورت آموزش معلم باید شامل فرهنگ های مختلف  باشد وموجب پ

مختلف دانش آموزان  شوددر این  صورت است که دانش آموزان دوزبانه برای فراگیری زبان آماده می شوند وآن  

سه شنبه   article.tebyan.ir)را ضمن ارج نهادن  به فرهنگ خاص خودشان می پذیرند ویاد می گیرند.

19/9/87 .) 

تقاد دارندکه باید برای دانش آموزان  دو زبانه مدارس دو زبانه راه اندازی کرد تا  درک   اگر چه بسیاری از مسوالن اع

وفهم آنها از زبان  فارسی بهود یابد اما مشکل به همین جا ختم  نمی شود زیرا که بخش اعظم  مشکالت  به عدم   



اردیبهشت  khabaronlin 29برقراری ارتباط کالمی معلمان غیر بومی با دانش آموزان  دو زبانه ی بومی.)

امکانات کم ومهارت های ناکافی معلمان با دانش آموزان  دو زبانه باعث شد که نظام  آموزشی برنامه های  (95

خاصی برای آموزش این گونه دانش آموزان  در نظر بگیردبه این دلیل که  آموزش دانش آموزان  دوزبانه دارای  

معلمان از آنها بی خبر باشند وبه  آن قوانین  تسلط کافی نداشته  باشند قوانین  وآگاهی های خاصی است که اگر  

براین  معلمان  برسانند.بنا نمی توانند اهداف  یادگیری آن طور که  باید وشاید است رابه  دانش آموزان  دو زبانه 

وفرهنگ   ز زبان، تجربیاتتوانا باشند تا بتوانند درک  عمیقی ا بانه  حتما باید افردی کار آمد ودانش آموزان  دوز

دانش آموزان دو زبانه داشته باشندکه پیوند بین  زبان مادری وزبان رسمی دانش آموزان  ایجاد کنند واز تناقضات   

موجود بکاهند همچنین این معلمان نباید تصور کنند که  برقراری ارتباط با دانش آموزان  دوزبانه  به  زبان مادری  

زبان مادری می    نشان می  دهد  آموختن مفاهیم  بهآنها تاثیر منفی داردزیرا که تحقیقات    آ نهابر میزان  یادگیری

 . تواند توسط کودک  به  زبان  دوم  یا زبان رسمی نظام  آموزشی منتقل  شود

»شاید یکی از نگرانی های عمده در بحث دانش آموزان دوزبانه به عملکرد تحصیلی آنان یعنی مسائلی چون ضعف  

اندن،نوشتن،یاامال کلمات مربوط شود.افت تحصیلی وعملکردی آنان بیش از آن که به دو زبانگی مربوط  در خو

باشد،ممکن است از روش های ناقص یاددهی ویادگیری،عدم  ارتباط موثر میان معلم ودانش آموزان دو زبانه ویا  

.مسلما استفاده از شیوه های آموزشی  عدم آگاهی از شیوه های اکتساب زبان ومهارت های زبانی نشات گرفته باشد 

. بنابراین  یکسان ومخصوص دانش آموزان تک زبانه،نوعی نا آگاهی از تفاوت ارائه ی درس به کودکان دو زبانه است

یکی از ضعف های عملکردی دانش آموزان دوزبانه شاید به همین علت برگردد،وقتی ما از دانش آموزان دو زبانه  

تظار می رد دربعد آموزش ویادگیری نیز دست کم از دو زبان آموزشی برای انان بهره  صحبت می کنیم منطقا ان

 گیری کرد.« 

 مدل های آموزش دو زبانه تو سط معلم: 

 مورد اشاره می شود. 3ارائه دادندکه در این جا به  برای آموزش زبان دوم  توسط طراحان وکار شناسان چند  مدل  

 مدل انتقالی: -1

سال صورت می گیردبنابراین دراین روش در ابتدای اموزش رسمی اززبان   3ه زبان به مدت در این مدل آموزش ب 

 تااین که او به زبان رسمی یاهمان زبان دم تسلط پیدا کند. دوم استفاده نمی شود 

 مدل غوطه ورسازی: -2

موزان دو زبانه فقط به زبان رسمی است. ین روش آموزش وتدریس به دانش آدر ا  

دوسویه: مدل  -3  



  . موزش به صورت یکسان توجه می شودمادری وهم به زبان رسمی در امر آ در این روش هم به زبان 

 article.tebyan.irیکشنبه28/7/92

 روش تدریس های موثر وبروز برای بهبود یادگیری دانش آموزان دو زبانه:

فارسی است  قرار دهد که  آن  را بپذیرند،سپس    ابتدا معلم  باید دانش آموزان  دوزبانه را درتماس زبان دوم که زبان  

انجام آنها زبان  باموزان  دانش آ  ،شوند   به کمک  تمرین های آگاهانه وطراحی شده که توسط خود معلم  طراحی می

ب شده به  سوجه  به اطالعات ودانش کودراین صورت دانش آموزان  باتفارسی را در ذهن خود ذخیره  می کنند 

اما در ادامه  ت گوش دادن یا خواندن می انجماند.به  صورتولید زبان  فارسی به صورت گفتاریانوشتارودرک آن 

معلم درکالس درس باید از راهبردهایی استفاده کند که دانش آموز بتواند درس را به زبان  فارسی که زبان دوم  

 د زیر اشاره کرد: است درک کند ازجمله این راهبردها می توان به موار

دراین روش معلم  ضمایر ،افعال وواژه های کتاب رابه صورت عملی نشلن می  :راهبردنمایش عملی موضوع آموزشی

دهد مثال بااشاره به صندلی معلم بپرسد این چیست؟این صندلی است.وباهمه ی دانش آموزان  این  سوال وجواب  

د وبگوید من روی صندلی نشستم ویا کنار صندلی بایستد  را تکرار کند،برای آموزش افعال روی صندلی بشین

 وبگوید کنار صندلی ایستاده ام و.... 

بانشان دادن  تصاویری مانند تصاویر رنگ ها،ابزارها وسایل وهر عنصری که کلمات آنها در  :راهبرد نگاه کن وبگو

آموزش دهیدمثال معلم به دانش   زبان رسمی وزبان محلی متفاوت است  با این شیوه تلفظ صحیح زبان  فارسی را 

اموزان می گوید من به این تصویر نگاه می کنم شما نیز همزمان  با من  نگاه کنید وکلماتی را که می گویم  باهم   

 است سیبیب نگاه می کند ومی گوید این یک تکرار کنید  که معلم به تصویری مثال تصویر یک س 
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 نتیجه گیری:  

ه   ی فراوانی می باشد که  در نظام آموزشی دانش آموزانی دو زبان ارای اقوام  دو  زبانه  ایران  همانند سایر کشورها د

صحبت می کنند در این صورت معلمان برای تعامل بااین گونه  دانش  با زبان مادری  در مدارس وجود دارندکه 

وبرای یادگیری وآموزش دادن به آن ها  باید با شخصیت های این دانش آموزان  ، ویژگی های زبان مادری  آموزان  

د دانش آموزان  دو زبانه  را هم به زبان رسمی کشور عالقمند کنند وهم   نو راهبر های آموزشی آشنا باشند تا بتوان

 به اهداف یادگیری مورد نیاز دست یابند.

این گونه  دانش آموزان  را نمی دانند پیامدهای منفی فراوانی در دانش آموزان    برخورد بااگر معلمان نحوه ی 

زبان فارسی ، عدم  برقراری ارتباط با  قه ی آن ها نسبت به درس وتنفر از ایجاد می کنند وباعث از دست دادن عال

 می شوند.دانش آموزان تک  زبانه  وحتی ترس از رفتن  به مدرسه 
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مجموعه  مقاالت اولین    یزدانی،بررسی زمینه ها واولویت های سیاست گذاری آموزشی درحوزه ی دو زبانگی ، 
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 تقدیر وتشکر 

اکنون که این پژوهش را به پایان رسانیده ام بر خود واجب می دانم که از استاد راهنما 

ر خانم منوچهری به پاس زحمات بی شائبه شان در طی انجام این  بزرگوارم سرکا

.سپاسگزاری وتشکر را دارمتحقیق کمال   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   


