
37  

ررسي امكان طراحي و تدوين برنامه درسي ب
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  كيدهچ

فارسـي و  ( دوزبانهررسي امكان طراحي و تدوين برنامه درسي ب ،هدف پژوهش حاضر
روش پـژوهش  . بـود  ستان لرستان از نظر معلمـان و مـديران  در آموزش ابتدايي ا) لري

عالوه جامعه آماري نيز شامل كليه مـديران و معلمـان    توصيفي از نوع پيمايشي بود به
آبـاد، نورآبـاد و كوهدشـت لرسـتان در سـال      آموزش ابتدايي در سه شهرسـتان؛ خـرم  

حجم نمونه بـا  . دش انجام با روش تصادفي ساده گيري نمونه. بود 1389-1390تحصيلي 
 نامـه  پرسـش  هـا ابـزار گـرداوري داده  . گرديدنفر برآورد 250استفاده از روش كوكران 

هـا   بود كه پس از اصالح و ادغام گويه) 1389(و همكاران  زاده موسويشده  اعتباربخشي
ها  پس از بررسي و رفع اشكال نامه پرسشروايي صوري و محتوايي . گويه رسيد 52به 

بـا اسـتفاده از    نامـه  پرسشپايايي . گرفتأييد قرارو متخصصان، مورد تتوسط اساتيد 
جهـت  . دهنده پايايي باالي ابـزار اسـت   نشانكه  شد محاسبه 94/0ضريب آلفاي كرونباخ

هاي  آزمون( هاي مناسب آماري در سطوح توصيفي و استنباطي  ها از آزمون تحليل داده
) والـيس  آزمـون كروسـكال   ويتنـي و مـن   آزمـون  -مربع كـاي -تري ، برازندگيناپارام
و ضـرورت   ند مديران و معلمان مدارس ابتدايي بـا فرصـت  داد نشاننتايج . شد استفاده
درسـي   و نگرش معلمان و مـديران دربـاره برنامـه    دوزبانه موافق بودنددرسي  برنامه

گي آمـاد معتقدند و  به تهديدهاي در اين خصوص اند البته كرده را خوب ارزيابي دوزبانه
را در حـد  دانند همچنين امكانـات نيـروي انسـاني     مطلوب مينيروي انساني را در حد نا

 .ندارد كفايت الزم راكنند كه  مي ارزيابي مطلوب نسبت به
  

  .، دوره ابتداييدوزبانهسنجي برنامه درسي  امكان :ها كليدواژه
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  مقدمه
ــان ــزار گروهــي برجســته ،زب ــدگي  اب ــراي بالن اي ب

سـرزمين نياكـاني    ،ايـران ]. 1[ آيـد  ميشمار سويه به همه
هـاي   زباني چندي است كه بـه زبـان  /هاي فرهنگي گروه

 كننـد  مـي  گويش ...اردو، بلوچي، تركي، كردي، عربي، و
فارسـي يـا زبـان گـروه      ،ها ولي زبان رسمي آموزشگاه

سـاز دشـواري    كـه زمينـه   اسـت )اكثريـت ( شمار پيشينه
هـزار   شـگاه بـراي هـزاران   دوگانگي زبان خانـه و آموز 

 شـان فارسـي نيسـت    شود كه زبـان مـادري   كودكي مي
  ].2و1[

با توجه به توسعه انساني و امر آمـوزش در منـاطق   
هـاي بـومي و    لزوم توجه بـه زبـان   ،تمام كشور دوزبانه

هاي نوشـتاري و   محلي و گسترش آموزش آنها در قالب
و غفلـت   است شمحسوس و ملزوم امر آموز ،آموزشي

را متوجـه جامعـه و    ناپذير ي جبرانصدمات ،اين مقولهاز 
 كودكـاني  ،دوزبانـه  كودكان .كردهاي آن خواهد قوميت

) مدرسـه  و خانـه ( خـود  روزمـره  زندگي در كه هستند
   .]3[ كنند  هاستفاد زبان دو از ندنيازمند
 كسـب  از پـس  كـه  شود مي گفته زباني به دوم زبان

 ماهيـت ]. 4[ ودشـ  فراگرفتـه  اول زبـان  در نسبي مهارت

 و آموزشـي  ، فـردي  عوامل به و است نسبي ،دوزبانگي
، آمـوزش  همچنـين  ؛]5[ دارد بستگي اجتماعي - فرهنگي

ـ  انه به كاربرد دو يا چند زبان بـه زبدوزبانه يا چند ن اوعن
و هـدف  ] 6[ دارد ميانجي تدريس در برنامه درسي اشاره

، تواناساختن كودكان بـه يـادگيري بـراي خوانـدن،     آن
 هـاي  موضـوع  زمينهها در و رشد دانش و مهارتنوشتن 

كه آنها زباني جديـد   ان مادري است درحاليعلمي به زب
هـا درزمينـه اسـتعداد و     پـژوهش ]. 7[ گيرندميرا نيز ياد
توانـايي و   ،كـه دوزبانـه   ندا داده نشان ها دوزبانه مهارت

روي اطالعات مربوط تمركز  درخصوصقدرت برتر را 
همچنـين،   ؛]8[ربـط دارد  اطالعات بـي  پوشي از و چشم

شفاهي اطالعـات و  زبانه در مهار غير دوزبانه بهتر از يك
، اينبـر  عـالوه  ؛]9[ دارد توانـايي انجام وظايف پيچپيـده  

ه كار حافظه را براي استفاده دوزبانـه  شد انجاممطالعات 
همچنين با توجه به ؛ ]10[ند ا داده نشاندر آزمون فضايي 

 را شناختي زبان عوامل گي، گروهيوزبانداهميت زبان و 

  ].13و12،11.[ دانند مي دخيل ،اختالل لكنت به ابتال در
اي شايع  ، پديدهدر بيشتر كشورهاي جهاندوزبانگي 

كه در سايه  طلبددر جامعه برنامه زباني مي و] 14[ است
مـرج در نظـام ارتبـاطي     و سويي از هرگونـه هـرج   آن از

ندي به بهترين نتايج م اين نظام ،ديگر پرهيزشود و ازسوي
در سـطح محلـي، ملـي و    ، فرهنگي و علمي و  آموزشي
زبـانگي و  ، دونتيجـه ؛ در]15[ يابـد  ملـي دسـت  حتي فرا
بيشـتر  اي اسـت جهـاني كـه در     ، پديـده بـودن  دوزبانه

دارد و عبارت است از حالتي كه كشورهاي جهان وجود
. بيننـد  ي ديگر غيراز زبان مادري خود آموزشفرد به زبان

ــته ــانگي در رش ــاي بحــث دوزب ــراوانه ــا بحــث  ي ف ب
ـ    درسي و اجرايي سياست برنامه داري هـاي حفـظ و نگه

. مرتبط است ،جايي آن هاي جابه زبان و همچنين سياست
فـرد در   تسلط به زبان مادري بيشتر باشد، موفقيت ههرچ

زندگي اجتمـاعي بيشـتر و مجمـوع كـارايي و تحـرك      
ترين ؤثربديهي است بهترين و م. خواهدشدبيشتر  ،جامعه

يش تسلط بر زبان مادري وجـوددارد،  راهي كه براي افزا
سسـات آموزشـي و از طريـق برنامـه     آموزش آن در مؤ

  ].16[درسي و در سطوح مختلف است 
شـده را   مشـخص و تعريـف   يتوان سطح گرچه نمي

برخـي   داد، ها ارائه دوزبانهمقدار تسلط زباني   براي تعيين
دوزبانگي را از اين حيث بـه چهـار گـروه     ، نشناسا زبان

 ،حالـت   در ايـن :1:فعـال دوزبانگي غير.1 :كنند مي تقسيم
و زبان ديگر دارد  تسلط كاملطور  بهشخص بر زبان اول 

كـردن بـه    ولي توانايي صحبت كند، تواند درك را نيز مي
 ،حالـت   در ايـن :2:دوزبانگي غالب. 2؛ آن زبان را ندارد

 ،)زبان مـادري  ،احتمال قوي به ( و زبانيكي از دبر فرد 
در درك شنيداري زبان دوم با مشكل  و دارد تسلط رتبيش

هـر   بروبيش   فرد كم 3:دوزبانگي متعادل. 3؛ است  مواجه
بـه   طـور الزامـي،   بهاما  دارد دو زبان به يك اندازه تسلط

و  ندارد تسلطيك از دو زبان  هيچكردن كافي در  صحبت

                                                            
1. Passive Bilingualism 
2. Dominant Bilingualism 
3. Balanced Bilingualism 
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 قـادر اسـت،   ،فرد در هر وضعيت 1:اندوزبانگي همس. 4
كنـد و    گويشـور آن زبـان تكلـم    ماننـد هر دو زبـان را  

  ايـن  ؛شد ليتفاوتي قا ،او و گويشور زبان ميان نتوا نمي
شناسي  در مباحث زبان ترين نوع دوزبانگي است و قطعي

    ].17[ نظر استاين نوع دوزبانگي مد ،تر مواردنيز در بيش
 در دوزبانـه  آموزش هاي روش ترين رايج و ترين مهم

 ورسـازي و  غوطـه  انتقـالي،  تـدريس  يها روشنيز  دنيا

ــويه ــتند دوس ــدل در؛ هس ــالي، م ــان انتق  اول زب

 كه شود مي آن جانشين ،دوم زبان و شود مي كنارگذاشته

، دوم و اول زبـان  كـه  دارد امر داللـت  اين بر مطلب اين
 ورسازي غوطه روش در ؛ندارند كساني ارزش و منزلت

 در ،عبارتي به شود؛ كيدميتأ ، بسياردوم زبان يادگيري بر

 و شود مي داده اهميت دوم زبان كسب به فقط، اين روش
 هـاي تحصـيلي   موفقيـت  بـراي  هـايي  فرصـت  اينكه به

 دوسويه، روش در اما ؛دهند نمي اهميتي هيچ د،نشوايجاد

 دو و شود مي استفاده زبان دو از در آموزش اينكه دليل به

 ،انآمـوز  دانـش  ،دارنـد  اهميت يكسان طور به آن در زبان
 اول زبـان  به نسبت را شناختي و تحصيلي زباني، توانايي

؛ دهنـد  مي دوم انتقال زبان به را آن سپس و كنند مي كسب
 ارتبـاط  كامـل  دوزبانگيِ و شناختي فوايدميان  بنابراين

  . داردوجود مثبت
 يبـاال  سـطوح  با قوي ارتباطي ،دوزبانگي افزايشي

بـين   مثبـت  نگـرش  و نفـس  عـزت  زبان، دو در توانايي
 آموزشـي  هـاي  مـدل  مقايسـه  به توجه با. دارد فرهنگي

 دوسويه ورسازي و غوطه مدل ارجحيت تأييد و دوزبانه

 و دوسـويه  مدل درنظرگرفتن با :گفت تجرئ به توان مي
 طبيعـي  مسير تا داد كودكان اجازه به توانمي آن كاربرد

 مربوط باورهاي و ها ارزش از بسياري كرده، طي را خود

 براسـاس  چراكـه  كننـد؛  دروني را خود فرهنگ بومي به

 زبان اولشان به كه را مفاهيمي ،كودكان ،ها پژوهش نتايج

در . كننـد  منتقل دوم زبان به آساني به توانند مي آموزند مي
 ،شــده در ايــران ، برنامــه اعمــالطــول ســاليان گذشــته

است به اين معنا كه زبـان   بوده مندرورسازي ساختا غوطه
كردي، بلوچي و عربـي   ،مانند تركي ،انآموز دانشبومي 

                                                            
1. Equal Bilingualism 

شود اما زبـان فارسـي بـه ايـن     نمي ها تدريس در كالس
ــش ــوز دان ــت  آم ــايي و ظرفي ــا توان ــابق ب ــا ان مط آنه
مسير طبيعي خـود را در   ،شود تا كودكانمي داده آموزش

 پيشـرفت  كـه  نددهمي  نشان ها يافتهاما  ؛كنند يادگيري طي

 از روش دوسـويه  بـا  ديـده  آمـوزش  انآمـوز  دانـش 

 بيشتر ،ورسازي غوطه روش با ديده آموزش انآموز دانش

  ]. 18[ است
ايراني  گذاران و مجريان آموزشي سياستچالشي كه 

ي دو بررسي جهاني كـه  ها يافته رو هستند در با آن روبه
اين است؛  تهيافروشني نمود به ، داشته ها همكارينايران با آ
 »سومين بررسي جهاني در رياضـي و علـوم  « دو بررسي

 »بررسي جهاني پيشـرفت در سـواد خوانـدن   « و )تيمز(
ها را انجمـن جهـاني    هر دوي اين بررسي؛ هستند )پرلز(

 )اي.اي.آي( ارزشــــيابي دســــتاوردهاي آموزشــــي
تـرين بررسـي اسـت كـه      بزرگ ،»تيمز«؛ است داده امانج

كشـور بـا هـدف سـنجش      41تاكنون ايـن انجمـن در   
هاي سوم و چهارم دبستان  آموزان پايه دستاوردهاي دانش

 »علـوم « هاي دوم و سوم راهنمايي در رياضـي و  و پايه
ـ  ) 2001( پرلز ؛است داده انجام ايي با هدف سـنجش توان

 35چهـارم دبسـتان در     آمـوزان پايـه   خواندن در دانش
و  2006هـاي   سالگزاري آن براي ره و بشد انجامكشور 
ــه 2011 ــزي برنام ــده ري ــود ش ــي  ؛ب ــر دو بررس  ،در ه
ايـران   گرفتند هاي پاياني جاي آموزان ايراني در رده دانش
زيـرا   دوم شـد و كشور سي 35در ميان ) 2001(پرلز  در

زبـاني چنـدي   /هاي فرهنگي ايران سرزمين نياكاني گروه
 ي اردو، بلوچي، تركي، كردي، عربيها است كه به زبان

 ،هـا  ولـي زبـان رسـمي آموزشـگاه     كنند مي گويش ... و
كـه   اسـت )اكثريـت ( شـمار  يا زبان گروه پيشينه فارسي
بان خانه و آموزشگاه براي ساز دشواري دوگانگي ز زمينه

شان فارسـي   شود كه زبان مادري هزار كودكي مي هزاران
ها  در ميان اين گروه )مردودي(ماني  يهميزان در پا؛ نيست

كه در ميـزان   گونه زبان است، همان بيشتر از گروه فارسي
هـا بـر ايـن گـروه     هم آن )ترك تحصيل( گريزي آموزش
آموزان ايراني  جايگاه بسيار پايين دانش اين ؛دارند فزوني

دوگـانگي  توجه بيشتر به  گوياي ،در اين بررسي جهاني
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  .]1[ است شده زبان خانه و آموزشگاه
ها در آموزش آنو  دوزبانهي درسي ها برنامهزمينه در 

اند؛  شده ي گوناگون طراحييها برنامه ،كشورهاي مختلف
در برخـي   دوزبانهدو راه براي برنامه درسي  نمونه، براي

اسـتفاده از دو   :انـد  آمدهوجود هاز مناطق اياالت متحده ب
انگليسي و زبـان محلـي اقليـت     :هاي برنامه درسي زبان
ر هر دو باال از دوزبانگي د يبا سطح ها برنامهاين ؛ زباني

اني كـه در كـالس   آمـوز  دانـش زبان اكثريت و اقليـت  
ــد، طراحــي شــركت ــادري  شــده دارن ــان م ــد و از زب ان

كه مرحلـه  شود  مي هاي زباني استفاده ان اقليتآموز دانش
چنـين   اسـت؛ از دو يا سه سـال   پساول برنامه درسي 

 عنـوان  بـه (يي براي پيشبرد توسعه زبان اكثريت ها برنامه
توسط اقليت زبـاني   ،)ي در اياالت متحدهانگليس نمونه،
   ].20و19[ اند شده ان طراحيآموز دانش

دادند كـه يكـي از    گزارش) 2002( 1توماس و كالير
در شمال ايالت  دوزبانهانگليسي -اهداف برنامه فرانسوي

احياي زبان محلـي فرانسـه    ،)اياالت متحده آمريكا(مين 
زبـان  همچنين انواع مختلـف محتـوا و آمـوزش     ؛است

هاي متعدد  يكپارچه در برنامه كشورهاي اروپايي به زبان
ــان ــههــاي فرهنگــي در و آرم ــان اول  زمين ــراز زب اي غي
برخـي از نخبگـان    ،ديگـر  ؛ ازسـوي ]21[اند  شده طراحي

المللي مدارس، در نقاط مختلف جهان، نـوعي خـط    بين
بان و ز ،از كشور ميزبان ياند كه كودكان داده دوگانه ارائه

، ديگـر  ؛ ازسـوي گيرندميكشورهاي ديگر را ياد فرهنگ
، طـور موقـت   هاي ديگر كـه بـه   كنندگان از زبان شركت

 بياموزنـد؛ توانند زبان كشور ميزبان را  ساكن هستند، مي
توانـد   ، ميدوزبانهد كه آموزش ندهمي نشانها اين نمونه

آموزشـي و اجتمـاعي مفيـد باشـد،      براي تحقق اهداف
از زبـان اكثريـت در يـك     ارتقـا : در موارد زير جملهاز

ها و اقـوام   با زبان اي جامعه( ي مختلفها زبان] با[جامعه 
] بـا [از زبـان اقليـت در يـك جامعـه      ، ارتقـا )گوناگون

هـاي اقليـت و    از هـر دو زبـان   هاي مختلف، ارتقا زبان
تجديد حيات يك  اكثريت در يك جامعه زباني مختلف،

هـاي   زبـان ] بـا [ هاي محلي در يـك جامعـه   زبان اقليت
                                                            
1. Thomas & Collier 

هـاي خـارجي درزمينـه يـادگيري      مختلف؛ ارتقـا زبـان  
  .هاي خارجي زبان

آمد مثبـت و رشـد و    صورتي داراي پيدوزبانگي در
، در دوزبانـه توسعه شناختي و خالقيت فكري است كـه  

باشـد و   توانمنـدي رسـيده   اي از درجـه هر دو زبان بـه  
راي هــر دو زبــان فــراهم باشــد و شــرايط آموزشــي بــ

بود و ، دوزبانگي بهنجـار يـا برابـر خواهـد    صوت يندرا
طور ناقص، به نداشتن  فراگيري دو زبان به: گفت توان مي

؛ ]22[ انجامـد خالقيت و بسـط زبـاني در كودكـان مـي    
مربـوط بـه دوزبـانگي و آمـوزش      هـاي  همچنين تحقيق

، رشـد  ن دوماثـر اكتسـاب زبـا    براند، داده نشان دوزبانه
ـ يابمـي  كاربرد زباني افزايش ارت زباني وشناختي، مه  دن

نـد كـه توسـعه    ده مـي  نشانديگر  هاي ؛ تحقيق]26تا23[
ــومي زود ــان ب ــانواژگ ــام كودك ــت  ،هنگ ــن اس ممك

خصـوص بـراي بهبـود درك مطلـب خوانـدن زبـان        به
ــي در  ــداييدوران انگليس ــد   ،ابت ــم باش ؛ ]28و27[مه

 بهتر يعملكرد ي نيز،شناخت تكاليف انجام در ها دوزبانه

 در زبانـه  يـك كودكـان   به نسبت دوزبانه كودكان ؛دارند

 بهتـر  ،فضـايي  پيچيـده  تكاليف و حل شناختي تكاليف

 از ها تحقيق از ديگر برخي نتايج ؛]32تا29[كنند  مي عمل

 زبـاني  و شـناختي  هـاي  بر مهارت دوزبانگي مثبت تأثير

  ]. 33و32[ كنند مي حكايت
ـ  هداد انجام همكاران و جونز پاركر كه بررسي در  ،دان

 را تصــاوير هــا كــه دوزبانــه زمــاني شــد مشــخص

 به بلند صداي با را كلمات كه زماني يا كنند مي گذاري نام

 مغـزي  فعاليـت  ،خوانند مي دومشان زبان يا مادري زبان

 بازشناسـي  زيرا دارد وجود مغز چپ در نيمكره بيشتري

 كـه  اي مطالعـه  در .]34[اسـت   نيـاز  مورد ،كلمه بيشتر

 بـه  وابسـته  هاي ظرفيت از استفاده با كارانهم و كوئيپر

 زباني هايتغيير ها دوزبانه كه شد ديده ،دادند انجام رخداد

 و كنند مي كشف گفتار دريافت طول در تر سريع خيلي را
 ،آگاهانـه  طـور  بـه  ،دهنـد  مـي  رخ هااين تغيير كه زماني
 فستمن،  ن؛ همچني]35[كنند  مي كنترل را زباني ياهتغيير

 عملكـرد  ،دوزبانه افراد كه اند كرده گزارش نشهمكارا و

 دارنـد  زبانه تك افراد با مقايسه در بهتري شناختي كنترل
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 كنتـرل بـه   هـا  زبـان  مـوازي  و زمان هم سازي فعال زيرا

  ]. 36[نيازمندند  اي زمينه گرهاي مداخله
 ظرفيـت  از) 1392( كريمي جليلوندپژوهش  نتايج 

 طـور  هبداشت؛  حكايت دوزبانه گروه در بيشتر شنيداري

ـ امتياز هـا  دوزبانه ،كلي  گـوش  دو هـر  در بـاالتر  يياه

 نيـز  )1392(بيانلو؛ ]37[ كردند كسب ها زبانه تك به نسبت

 تفكـر  در معنـادار  يتفـاوت  كه دهد مي نشان در پژوهشي

 انبـا پسـر   اندختـر  و هـا  زبانـه  يك با ها دوزبانه خالق

 به نسبت پسرها و ها دوزبانه ها، گروهميان  دردارد؛ وجود

 بـر  عـالوه ؛ داشتند بهتر يعملكرد ،دخترها و ها زبانه يك

 ،نيـز  خـالق  تفكر هاي مقياس خرده در خالقيت كل نمرة
 در تفـاوت  دهنـدة  نشـان كه  بود معنادار ها گروه تفاوت

 زاير كعبه ،همچنين ؛]38[ نهاستآ خالق تفكر چگونگي
پيامــدهاي اجتمــاعي «در پژوهشــي بــا عنــوان ) 1388(
: كـرد  گونـه بيـان   ، اين پيامـدها را ايـن  »دوزبانهموزش آ

هـا   قوميـت  ميـان نه اجبـاري در   ،وحدت ملي اختياري
ها از حقـوق بشـري و شـهروندي     قوميت شود؛ ايجادمي

 عنـوان  بـه فرهنگ و زبان اقـوام   ؛شوند مند مي بهره ،خود
و فرهنـگ و   شـود  مـي  هاي ملي حفاظت ذخاير و سرمايه

شدن فرهنگ و  سپري در برابر جهاني عنوان بهزبان اقوام 
و  يوسـفي  ].39[ كنـد مـي  زبان جوامـع قدرتمنـد عمـل   

مقايسه يـادگيري  «در تحقيقي با عنوان ) 1388(همكاران 
آمـوزان  بـا دانـش   دوزبانـه ان آمـوز  دانشزبان انگليسي 

از  ، پـس طور كلـي  به اين نتيجه رسيدند كه به »زبانه يك
زبانـه در   يـك  و انـه دوزبآمـوزان  كنترل متغيرها، دانـش 

دارنـد و   ي معنـادار يادگيري زبان انگليسي با هم تفـاوت 
 گيرندمي، زبان انگليسي را يادبيشتر ،دوزبانهان آموز دانش

در پژوهشـي  ) 1382( پور آباد و امامي شمس اسفند؛ ]40[
آمـوزان  هاي يـادگيري در دانـش   مطالعه سبك«با عنوان 
رابطه آن با پيشرفت  زبانه دوره راهنمايي و و يك دوزبانه

ان دختـر و  آموز دانش 240كه روي  »تحصيلي و جنسيت
 240زبـان و  ترك آمـوز  دانش 240زبان، كرد دوزبانهپسر 
 ميـان  دادنـد كـه   نشاندادند،  زبان انجام فارس آموز دانش
تـرك و  ( دوزبانـه ان آمـوز  دانـش هـاي يـادگيري    سبك
ت ، تفـاو )فارسـي (زبانـه   آموزان يكو دانش) زبان كرد

زبانه در مقايسه  آموزان يككه دانش گونه وجوددارد، بدين
سبك يادگيري شهودي و  ، دارايدوزبانهآموزان با دانش
در  دوزبانـه آمـوزان  كـه دانـش   هستند درحـالي ديداري 

سبك يادگيري حسي و  ،زبانه ان يكآموز دانشمقايسه با 
در ) 1387( همكـاران  و نوري كرمي]. 41[ كالمي دارند

 اي در مقولـه  و كالمـي  واژگـان  سـيالي  تحـول  بررسي

 فـارس، هـزار   – كرد و فارس – ترك دوزبانه كودكان

 را فارس-كرد و فارس-ترك دوزبانه دبستاني آموزدانش

 سـنندج  و تبريـز  شـهر  دو دبستاني آموزاندانش ميان از

 نشـانه  آزمـون  دو در آمـوزان اين دانـش ؛ كردند انتخاب

هـاي   مقوله( مفهومي هاي نشانه و ) اوليه حروف( ادراكي
 تعـداد  كـه  نـد داد نشـان  نتايج و كردند شركت )معنايي

 پـنجم  تا اول تحصيلي هايطول پايه در فارسي واژگان

 و دارد صـعودي  و افزايشي يروند ،شهر دو هر دبستان
 آزمون از ترمنظم ،اي مقوله هاينشانه آزمون روند در اين

 و فـارس  - تـرك  انآموزدانش .است ادراكي هاينشانه
 يتفـاوت  ،دبسـتان  هاي سال از يك هيچ در فارس – كرد

 هـاي  تحـول  و هـا الگوي تغيير ولي ندادند نشان معنادار

 دوره طـول  در اي مقولـه  آزمـون  در آنها واژگان تعداد

 دو هـر  در درمجمـوع  همچنـين ؛  است متفاوت، ابتدايي

، دختـر  آمـوزان دانـش  به نسبت پسر آموزاندانش آزمون،
 ادراكي هاينشانه در ؛دادند نشان خود از بهتر يملكردع

 آموزان سـنندجي از دانش بيش تبريزي انآموز دانش ،نيز

  .]3[توليد كردند  يفارس واژه
عنـوان   بـا اي  در مطالعه) 2010(و همكاران 1سلوين 

از  اي سـاله 5ارزيـابي تصـادفي    ،»نتايج خواندن و زبان«
كـه ايـن نخسـتين     نـد داد انجـام انتقالي  دوزبانهآموزش 

مطالعه تصـادفي بـراي مقايسـه رويكردهـاي خوانـدن      
ــوزش  ــهآم ــه  دوزبان ــا غوط ــالي ب ــي  انتق وري انگليس

در آزمون . استساله 5طي يك دوره زماني  ،يافته ساخت
بـادي و معـادل اسـپانيايي آن و در     واژگان مصـور پـي  

سـه مقيـاس خوانـدن     ،هاي اسـپانيايي و انگليسـي   برگه
ان كودكستاني و پايه اول در آموزش موزآ دانش، دكاكو

ــه ــالي ،دوزبان ــرد ،انتق ــپانيايي و   يعملك ــر در اس بهت
                                                            
1. Slavin 
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به همتايـان خـود در    در انگليسي نسبت ي پايينعملكرد
پس از انتقال  دادند؛ نشانيافته  وري انگليسي ساخت غوطه

هاي دوم  انتقالي در پايه دوزبانهان آموز دانشبه انگليسي 
وري  برنامـه غوطـه   درآنهـايي كـه   بـه   تا چهارم، نسبت
يافته بودنـد در ابـزار واژگـان دريـافتي      نگليسي ساخت

 ينـد امـا تفـاوت   دكر تـر دريافـت   ي پاييننمرات ،انگليسي
 ].42[نشـد   مشـاهده معنادار در ابزار خوانـدن انگليسـي   

 وپـرورش  آمـوزش مزايـاي  با بررسـي  ) 2009(1انسوني
داد  نشـان عميق  يوتحليل تجزيه ، طيدر گواتماال دوزبانه

بـراي مـردم محـروم بـومي      دوزبانهمزاياي آموزش كه 
. مهم است ،هاي انسانيگذاري در سرمايه سرمايه عنوان به

بـاال و   يينـرخ ارتقـا   ،در گواتماال دوزبانهان آموز دانش
ان آمـوز  دانش. كرار و ترك تحصيلي پايين دارندميزان ت
؛ دارنـد  مهـم  هاي عالي در تمام موضوع ينمرات ،دوزبانه

تغيير جهت مدرسه بـه  . تسلط بر زبان اسپانيايي ،جملهاز
توجه به دليل تكـرار   شد هزينه قابلباعث خواهد دوزبانه
هاي ناشي از آمـوزش  جويي در هزينه صرفه. يابد كاهش

كـه   شـده   زده تخمينپنج ميليون دالر دوزبانه در حدود 
ان آمـوز  دانـش براي  وپرورش آموزشبرابر با هزينه اوليه 

  ]. 43[ است
ــادر تحقيقــي ) 2007(2فرانسيســكو فهــم «عنــوان  ب

در  دوزبانـه به آموزش  نسبت ،ها و اعمال معلمان ديدگاه
، زبانه به اين نتيجـه رسـيد كـه معلمـان    يك جامعه چند

دو زبـان   وپـرورش  آمـوزش بناهـاي  بسيار زيـاد از زير 
نيـاز فـوري بـه     ،اين تحقيـق  ،همجنين ؛كنندمي حمايت
آموزشي موزامبيـك   نظامدر را  دوزبانه شوپرور آموزش
در تحقيقـي بـا عنـوان    ) 2005(3جاكوب]. 44[داد  نشان

به ايـن نتيجـه   » دوزبانههاي مشترك  پردازي فرايند واژه«
 دوزبانـه ساختار اجتماعي و فرايتـد   ميانيافت كه  دست
  .]45[دار است ، رابطه معنامحلي

فرهنگ  ،شود باعث مي دوزبانهبرنامه درسي  ،بنابراين
هــاي ملــي  خــاير و ســرمايهذ عنــوان بــهو زبــان اقــوام 

 شـدن  سـپري در برابـر جهـاني    عنوان بهو  شوند حفاظت
                                                            
1. Anthony 
2. Francisco 
3. Jakob 

مهـارت سـواد    ؛كند فرهنگ و زبان جوامع قدرتمند عمل
اثر اكتساب زبان دوم، رشـد   بران بهتر شود و آموز دانش

به  د ونيابشناختي، مهارت زباني و كاربرد زباني افزايش
ـ كن توسعه شناختي و خالقيت فكـري كمـك  رشد و  ؛ دن

نتيجه با توجه به توسعه انساني و امر آموزش و برنامه در
لـزوم توجـه بـه     ،تمام كشـور  دوزبانهدرسي در مناطق 

هاي بومي و محلـي و گسـترش آمـوزش آنهـا در      زبان
محسوس و ملـزوم امـر    ،هاي نوشتاري و آموزشي قالب

 ،ز ايـن مقولـه  و غفلـت ا  اسـت  ريـزي  برنامهآموزش و 
هـاي آن   ناپذير را متوجه جامعه و قوميت ي جبرانصدمات
  .كردخواهد

امكان طراحي و تدوين برنامه درسـي   ،در اين زمينه
زبـان لـري    و اسـت  شـده  ي و تركي بررسيكرد دوزبانه

اصلي ايـران، بـا توجـه بـه      هاي يتيكي از قوم عنوان به
مـورد   اند، زبانلر مردم ايرانتوجه از  ي قابلاينكه درصد

 ،آيا زبـان لـري  «كرد  بررسياست و بايد قرارگرفتهغفلت 
 مـدارس  و گنجاندن در برنامه درسي نيز قابليت آموزش

مادگي و امكانات آ ،فرصت، تهديد امكانات، و را دارد ؟
چـون لرسـتان داراي دو    ،نهايـت ؛ در»انـد؟  تا چه اندازه

لكـي اسـت و ممكـن اسـت در نحـوه      گويش لـري و  
 شـدند  هر دو گويش انتخاب أثيرگذار باشد،پاسخگويي ت

ؤلفـه و امكـان   ضرورت تحـت يـك م   ،كه در اين مقاله
صورت بررسي امكانـات، فرصـت،    به ، طراحي و تدوين

  . است شده و آمادگي اجراي برنامه درسي تعريف تهديد
  

  پژوهش هاي پرسش
شـده   اهميـت مباحـث گفتـه    به اين پژوهش با توجه

راحي و تـدوين برنامـه درسـي    ررسي امكان طب دنبال به
در آمـوزش ابتـدايي اسـتان    ) فارسـي و لـري  ( دوزبانه

 پاسخگويي بـه  پي در و لرستان از نظر معلمان و مديران
  :هاي زير است پرسش

ي لري از ديدگاه فارس دوزبانهضرورت برنامه درسي  .1
دوره ابتدايي استان لرستان تـا چـه    مديران و معلمان

  اندازه است؟
 دوزبانـه برنامه درسي  ،معلمان تا چه اندازهمديران و  .2
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  كنند؟ مي فرصت تلقي عنوان بهفارسي و لري را 
برنامـه  ) هاي احتمـالي   آثار منفي و زيان(تهديدهاي . 3

لـري از ديـدگاه مـديران و     فارسي و دوزبانهدرسي 
  ؟اند دوره ابتدايي استان لرستان تا چه اندازه معلمان

بـه برنامـه    ها نسـبت  نگرش ،از ديد مديران و معلمان. 4
دوزبانه فارسي و لـري در آمـوزش ابتـدايي     درسي

  ؟اند استان لرستان تا چه اندازه مثبت
ميزان آمادگي نيـروي انسـاني بـراي برنامـه درسـي       .5

دوزبانه فارسي و لـري در آمـوزش ابتـدايي اسـتان     
         لرستان از ديد مديران و معلمان تا چه اندازه است؟

مكانات براي برنامه درسي دوزبانـه فارسـي و   ميزان ا. 6
لري در آموزش ابتدايي استان لرستان از ديد مديران 

  و معلمان تا چه اندازه است؟
س ابتـدايي  مـدار  ميان ديدگاه مـديران و معلمـان  آيا  .7

هـاي   با توجـه بـه عامـل    يادشدهخصوص عوامل در
  ؟دارد، تفاوت وجود)جنسو  شهر(دموگرافيك 

  
  روش پژوهش

شـيوه   حسـب  و كـاربردي  هـدف  لحاظ به وهشپژ
 از نـوع  توصـيفي  هاي  شپژوه ازجمله ،گردآوري داده

 .است پيمايشي

  
  جامعه آماري 

تمامي مديران و معلمان آموزش شامل  ،جامعه آماري
و  نورآبـاد آباد،  شهرستان خرم سهدر  ابتدايي مراكز شهر

 1390-1389كوهدشت استان لرستان در سال تحصـيلي  
شـد   انتخاببود، استان  دليل كه مركز آباد بدين رمخ. بود

گـويش غالـب لكـي     بدين سبب كه نورآبادو شهرستان 
نكـه  آبه دليـل   كوهدشت نيز شهرستان ،همچنين داشت؛

 شـت دا و امكـان ) لري و لكـي  (داراي دو گويش است 
ـ نظر ،اينكه گويش لكي باشد يا لري يا هر دو ميان  ،اتي

 . شد نتخابا، دنمتفاوت باش

  
  گيري نمونهبرآورد نمونه و روش 

گيـري  حجم زيـاد جمعيـت از روش نمونـه   به دليل 

سـبتي بـراي انتخـاب افـراد نمونـه برحسـب       اي ن طبقه
هـدف از   ؛اسـت  هشـد  اسـتفاده محل سـكونت   شهرستان

به  ها گروهگيري آن است كه زيرانتخاب اين روش نمونه
 همان نسبتي كه در جامعه حضوردارند در نمونه تحقيـق 

حجم نمونه با اسـتفاده از روش كـوكران    نيز واردشوند؛
از  نفــر 150، تعــداد كــه از ايــنشــد نفــر برآورد 250

 51،  )جمعيت  اي بيشترينجامعه دار( آباد شهرستان خرم
نورآباد  نفر از شهرستان 49كوهدشت و  از شهرستاننفر 

 شهرسـتان  ،بنـدي  طبقه مالك ،گيري نمونهدر اين هستند؛ 
ماننـد  و عوامـل ديگـر    اسـت  شده نتخابا خدمت محل

  . اند نداشته دخالت اين زمينه ا سطح سواد دري جنسيت
  
  پژوهش ابزار

و  زاده موسـوي  نامـه  پرسـش ابزار گردآوري دادهـا  
گويه اسـت و بنابـه    74بود كه داراي  )1389(همكاران 

نظر محققان براساس بررسي ادبيـات تحقيـق بـه دليـل     
 52به  شده، ها بازنگري گويه ها، پرسشپوشي و تشابه  هم

روايـي  اسـتادان و متخصصـان،   يافت كـه   تقليل پرسش
پس از اجراي مقدماتي  را نامه پرسشصوري و محتوايي 

با استفاده  نامه پرسشپايايي  .تأييدكردند ها رفع اشكال و
دهنـده   نشانكه  شد تعيين 94/0 از ضريب آلفاي كرونباخ
ؤلفه و م ششداراي  مهنا پرسش ؛پايايي باالي ابزار است

) سنجي ضرورت(مؤلفه اول : پرسش است 52 ،مجموعدر
 داراي) سـنجي   فرصت(لفه دوم ؤ، مپرسش هشت داراي
ده  داراي) ســنجيتهديد(پرســش، مؤلفــه ســوم  دوازده

هشـت   داراي) سـنجي  نگـرش (لفـه چهـارم   پرسش، مؤ
 ي هشت پرسشدارا) سنجي آمادگي( لفه پنجمپرسش، مؤ

 داراي شـش پرسـش   )سـنجي  انـات امك(و مؤلفه ششم 
  . ندبود

  
 ها داده تحليل شيوه

توصـيفي   آمـار  از پـژوهش  هاي پرسش تحليل براي
آمـاري   هـاي  آزمـون  و )اسـتاندارد  انحـراف  و ميانگين(

مـن ويتنـي و    ، آزمونمربع كاي -برازندگي(ناپارامتري 
 .شد استفاده) آزمون كروسكال واليس
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  محل خدمت و جنسيت براساسنمونه توزيع فراواني و درصد . 1 جدول
 جنسيت محل خدمت

  مرد زن آبادخرم نورآباد كوهدشت
  فراواني  درصد فراواني درصد فراواني درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد

21 51 19 49 60 150 40.8 102 59.2 148 

  
 
  ها  يافته

 ، توزيع فراواني و درصد نمونه براساس جنسـيت 1جدول
 .دهدمي نشان محل خدمت را و

) مربــع كــاي( آزمــون برازنــدگي ، نتــايج2 جــدول
ـ بررسـي نظر  منظـور  بـه  هـا   مؤلفـه  براسـاس ات افـراد  ي

هـا، آمـادگي و    ها، تهديدها، نگرش ها، فرصت ضرورت(
اند،  ، مربوطپژوهش شش پرسش اولكه به را ) امكانات

، هـا  پرسـش همچنين در ادامه بـه تفكيـك    ؛دهدمي نشان
  . است شده ا ارائهه دهتحليل و تفسير دا

 ضـرورت برنامـه درسـي دوزبانـه      :پرسش اول
فارسي لري از ديدگاه مـديران و معلمـان دوره ابتـدايي    

  استان لرستان تا چه اندازه است؟
داري براساس تحليل استنباطي، مقـدار سـطح معنـي   

شـده   است لذا تفاوت مشاهده )≥05/0P ارزش يا مقدار(
دار  درصـد معنـي   95 از نظر آماري در سـطح اطمينـان  

ديگر، پاسـخگويان بـا ضـرورت برنامـه      عبارت است؛ به
  . اند بوده) 802(درسي دوزبانه موافق 

  مديران و معلمان تـا چـه انـدازه،     :پرسـش دوم
عنـوان فرصـت    برنامه درسي دوزبانه فارسي و لري را به

  كنند؟ مي تلقي

داري براساس تحليل استنباطي، مقـدار سـطح معنـي   
شده  است لذا تفاوت مشاهده )≥0/0P 5قدار ارزش يا م(

دار  درصـد معنـي   95از نظر آماري در سـطح اطمينـان   
درسـي   ديگر، پاسخگويان، فرصت برنامه عبارت است؛ به

ــا   ــه ب ــوب    845دوزبان ــت را خ ــق، فرص ــر مواف نظ
  . اند كرده ارزيابي
 هـاي   آثار منفي و زيان(تهديدهاي  :پرسش سوم

بانه فارسي و لري از ديدگاه برنامه درسي دوز) احتمالي 
مديران و معلمان دوره ابتـدايي اسـتان لرسـتان تـا چـه      

  اند؟ اندازه
داري براساس تحليل استنباطي مقـدار سـطح معنـي   

شـده   است لذا تفاوت مشاهده )≥05/0P ارزش يا مقدار(
دار  درصـد معنـي   95از نظر آماري در سـطح اطمينـان   

درسـي   د برنامـه ديگر، پاسخگويان تهدي عبارت است؛ به
نظر موافق، تهديدهاي زيادي را در ايـن   766دوزبانه با 

  .اند كرده خصوص اعالم
 ها  از ديد مديران و معلمان، نگرش: پرسش چهارم
به برنامه درسي دوزبانه فارسي و لري در آمـوزش   نسبت

   اند؟ ابتدايي استان لرستان تا چه اندازه مثبت

 
  ها مؤلفه براساسات افراد يبررسي نظر منظور به) مربع كاي( نتايج آزمون برازندگي. 2جدول 

-Chi  كامالً موافقم  موافقم  نظري ندارم  مخالفم  كامالً مخالفم  مولفه ها
Square  df Sig  

≥p  4  98/1230  561 802 274 101  12  ضرورت 05/0  
≥p  4  59/472  421 845 830 592  236  فرصت 05/0  
≥p  4  69/317  502 766 389 600  243  تهديد 05/0  
≥p  4  34/505  421 752 381 247  173  نگرش 05/0  
≥p  4  83/478  223 507 228 733  309  آمادگي 05/0  
≥p  4  18/374  114 483 171 463  269  امكانات 05/0  



 

45 

 در آموزش ابتدايي استان لرستان از نظر معلمان و مديران)فارسي و لري(ررسي امكان طراحي و تدوين برنامه درسي دوزبانهب

  

 داريمقـدار سـطح معنـي    ،تحليل استنباطي براساس
شده  مشاهدهلذا تفاوت  است )p≥0/0 5ارزش يا مقدار (

 دار معنـي درصـد   95مينـان  از نظر آماري در سـطح اط 
 بـه برنامـه   نسـبت  ي موافـق نگرش ،ديگر عبارت به ؛است

درسي دوزبانه فارسي و لري در آموزش ابتدايي اسـتان  
  .است شده اعالملرستان 
 ميزان آمادگي نيروي انساني بـراي   :پرسش پنجم
درسي دوزبانه فارسي و لري در آموزش ابتـدايي   برنامه

ران و معلمـان تـا چـه انـدازه     استان لرستان از ديد مدي
  است؟

 داريمقـدار سـطح معنـي    ،تحليل استنباطي براساس
شـده   مشاهدهاست لذا تفاوت  )≥05/0P ارزش يا مقدار(

 دار معنـي درصـد   95از نظر آماري در سـطح اطمينـان   
آمادگي نيروي انساني براي برنامـه   ،ديگر عبارت به ؛است

دايي اسـتان  درسي دوزبانه فارسي و لري در آموزش ابت
نظر مخـالف در   733 لرستان از ديد مديران و معلمان با

  .مطلوب استحد نا
  ميزان امكانات براي برنامه درسي : پرسش ششـم

دوزبانه فارسي و لري در آموزش ابتدايي استان لرسـتان  
  از ديد مديران و معلمان تا چه اندازه است؟

 داريمقـدار سـطح معنـي    ،تحليل استنباطي براساس
شـده   مشاهدهاست لذا تفاوت  )≥05/0P ش يا مقدارارز(

 دار معنـي درصـد   95از نظر آماري در سـطح اطمينـان   
 امكانات نيروي انساني براي برنامه ،ديگر عبارت به ؛است

درسي دوزبانه فارسي و لري در آموزش ابتدايي اسـتان  
نظـر موافـق در    483لرستان از ديد مديران و معلمان با 

  .ب استنسبت مطلو بهحد 
 آيا ميان ديدگاه مديران و معلمـان   :پرسش هفتم

مدارس ابتدايي درخصوص عوامل يادشده با توجـه بـه   
ــل ــك  عام ــاي دموگرافي ــنس (ه ــهر و ج ــاوت )ش ، تف

 وجوددارد؟

با توجه به اينكه اين احتمـال وجـوددارد، عـواملي    
خارج از متغيرهاي اصلي اين پژوهش در نتايج، دخيـل  

و  بررسـي  وامـل دموگرافيـك،  ع ايـن  باشند، بعضـي از 
  . اند ازجمله شهر محل خدمت و جنسيت شده تحليل

  
  

  من ويتني براي متغير جنسيت نتايج آزمون .3 جدول
  Mean Rank Mann-Whitney U  sig(2-tailed) ها ؤلفهم

 60/133 زن  113/0  5/6619 03/119 مرد ضرورت
 56/132 زن  167/0  0/6762 76/119 مرد فرصت

 09/138 زن  017/0  5/6161 91/115 مرد هديدت
 09/127 زن  634/0  0/7182 69/122 مرد نگرش

 80/136 زن  031/0  5/6293 81/116 مرد آمادگي
 24/129 زن  438/0  5/7064 06/122 مرد امكانات
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 خدمت ها براساس متغير محل آزمون كروسكال واليس براي مقايسه نظريات آزمودني. 4جدول 

  N  df  Chi-square  Sig ها مؤلفه
 03/117 150 آبادخرم ضرورت

 05/163 49 نورآباد  000/0  75/16  2

 32/114 51 كوهدشت

 88/104 150 آبادخرم فرصت

 17/154 49 نورآباد  000/0  68/30  2

 60/158 51 كوهدشت

 72/112 150 آبادخرم تهديد

 78/132 49 دنورآبا  001/0  38/14  2

 11/156 51 كوهدشت

 54/127 150 آبادخرم نگرش

 32/133 49 نورآباد  203/0  19/3  2

 58/109 51 كوهدشت

 آمادگي

 
 56/119 150 آبادخرم

 63/123 49 نورآباد  096/0  67/4  2

 75/144 51 كوهدشت

 امكانات

 
 08/119 150 آبادخرم

 46/137 49 آبادنور  216/0  06/3  2

 88/132 51 كوهدشت

 
  

 ،هاي ضرورت، فرصت، نگرش و امكانـات  ؤلفهدر م
و  اســت 05/0تــر از  بــزرگ ،داريمقــدار ســطح معنــي

هـاي مـردان و    ميـانگين رتبـه   ميانشده  مشاهدهاختالف 
زنـان در   مـردان و  ،ديگـر  عبارت به ؛معنادار نيست ،زنان

درخصـوص  . انـد  داده ئـه را ارا ي يكساناتينظر ها پرسش
و ســطح  دار معنــي ،تفــاوت ،لفــه تهديــد و آمــادگيمؤ

ــي ــر از داري معن ــت؛ . 05، كمت ــهاس ــارت ب ــر عب  ،ديگ
و آمـادگي   باره تهديدهادر ي يكساناتينظر ،پاسخگويان
كـه بـا توجـه بـه مقـدار       انـد درسي نداشته براي برنامه
 .ندا هداشت تر ي موفقاتينظر ،ها زنان ميانگين رتبه

مربوط بـه نگـرش، آمـادگي و     هاي پرسشايج در نت
 ميـان شـده   مشـاهده اختالف  ،دندهمي نشانامكانات اول 
معنـادار نيسـت    ،دهندگان با محل خدمت ميانگين پاسخ

اسـت و   05/0از  تـر  بزرگ ،يدار معنيزيرا مقدار سطح 

 هـاي  پرسش معنادار نيست ولي در ،شده مشاهدهاختالف 
ــرورت، فرصــت و ت  ــه ض ــوط ب ــدمرب ــتالاف  ،هدي اخ

هـاي پاسـخگويان در    شده ميـان ميـانگين رتيـه    مشاهده
معنادار است زيـرا مقـدار سـطح     ،هاي مختلف شهرستان
ــي ــك ،يدار معن ــر از  كوچ ــتالف   05/0ت ــت و اخ اس
محـل   ميـان معنادار است به اين معني كـه   ،شده مشاهده

 . اختالف معنادار است ،پاسخگويان پايخخدمت و 

  
  گيري بحث و نتيجه 

 تعــداد ماننـد  ،جهـاتي  از كـه  مدارسـي   مشـاهده 
 وضـعيت و  آموزشـي  امكانـات  و منـابع  ،انآمـوز  دانش

 امـا  دارند، فراواني مشترك جوهو ،انآموز دانش اقتصادي

 بـا  ان،آمـوز  دانشتحصيلي  پيشرفت و يادگيري درزمينة

 كـه  برد مي فرو به فكر را ما دارند، تفاوت ر، بسيارهمديگ
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در  آموزشي را و نظام] 46[ تواندباشد مي چه امر اين دليل
 نـد ك  مـي  رو هروب متعدد هايي چالش با خود اهداف به نيل

اسـت؛   فـراوان  گويشـي  تنـوع  بـا  كشـوري  ايران،]. 47[
 به زبان تسلط با انآموز دانش از زيادي تعداد كه سرزميني

 بـه  زبان فارسي به اندك آشنايي با و شان مادري و قومي

مـل در  أتوانـد ت مـي  مسـئله ايـن   د؛شون واردمي دبستان،
 ،آمـوزش  زبـان  و كودك زبان اگر. كندآموزش را ايجاد

 آن، در كه آيد ميوجود به دوزبانگي باشند، پديده متفاوت

بيـاموزد   نيز را ديگر زباني بايد مادري، زبان بر عالوه فرد،
 كسـب  از پـس  كه شود مي گفته زباني به دوم زبان]. 48[

، زبـانگي و دو] 6[ شود فراگرفته ولا زبان در نسبي مهارت
كـردن بـه دو زبـان     اصطالحي است كه بـراي صـحبت  

 فردي، عوامل به داشته، نسبي ماهيت و ]49[رود  ميكار هب

دوزبانگي .  ]5[ دارد بستگي اجتماعي - فرهنگي و آموزشي
مد مثبت و رشد و توسعه شناختي و اصورتي داراي پيدر

هـر دو زبـان بـه     ، دردوزبانـه خالقيت فكري است كه 
باشد و شرايط آموزشي براي  توانمندي رسيده اي از درجه

، دوزبـانگي  صـورت  ، فراهم باشند كه دراينهر دو زبان
  . بهنجار يا برابر خواهدبود

با بحث برنامـه   ي فراوانهاي بحث دوزبانگي در رشته
ـ  درسي و اجرايي سياست داري زبـان و  هاي حفظ و نگه

د هرچن. مرتبط است ،ايي آنج هاي جابه همچنين سياست
، موفقيت فرد در زندگي تسلط به زبان مادري بيشتر باشد

 ،كارايي و تحـرك جامعـه   ،مجموع، بيشتر و دراجتماعي
ترين راهـي را  بديهي است بهترين و مؤثر. شودبيشتر مي
افزايش تسـلط بـر زبـان مـادري وجـوددارد،       كه براي

 امـه برن سسـات آموزشـي و از طريـق   آموزش آن در مؤ
  ]. 16[درسي و در سطوح مختلف است 

امكان طراحي و تدوين برنامه درسـي  اين تحقيق به 
در آمـوزش ابتـدايي اسـتان    ) فارسـي و لـري  ( دوزبانه

و نتـايج   پـردازد  مـي  لرستان از نظر معلمـان و مـديران  
بـا   )معلمـان و مـديران   (پاسـخگويان   اند كـه  هداد نشان

موافـق   ،بانـه دوز درسـي  و ضـرورت برنامـه   ها فرصت
 درسـي  معلمان و مديران درباره برنامهاند و نگرش  هبود

در  يبه تهديدهاي البته؛ ندا هكرد را خوب ارزيابي دوزبانه

را در حد  مادگي نيروي انسانيو آ معتقدند اين خصوص
را  امكانات نيـروي انسـاني   ،همچنين ؛دانند مطلوب مينا

. ندارد  كفايت كنند كه مي مطلوب ارزيابي نسبت بهدر حد 
 ،هاي ضـرورت، فرصـت، نگـرش و امكانـات     در مؤلفه
ــردان و ــان در  م ــشزن ــا پرس ــنظر ه ــان را  ياتي يكس

 ،لفـه تهديـد و آمـادگي   خصـوص مؤ در اند اما كرده ارائه
 ،ها و با توجه به مقدار ميانگين رتبه است دار معنيتفاوت 

مـادگي برنامـه درسـي    با باالبودن ميزان تهديد و آزنان 
مربـوط   هـاي  سپرسش همچنين در ؛موافق بودند هدوزبان

ميان شده  مشاهدهاختالف  ،به ضرورت، فرصت و تهديد
 ،هاي مختلـف  هاي پاسخگويان در شهرستان ميانگين رتيه

محـل خـدمت و    مياناست به اين معني كه  بودهمعنادار 
 . اختالف معنادار است ،پاسخگويان پاسخ

نامـه درسـي   نيـاز بـه بر   ،گفـت  توانطور كلي مي به
 ،ضروري است اما پاسخگويان ،در استان لرستان دوزبانه

درسـي   امكانات و آمادگي نيروي انساني را براي برنامـه 
دهـد بـا وجـود    مـي  نشاندانند و اين زياد نمي ،دوزبانه
بايد آمـادگي نيـروي    دوزبانهبودن برنامه درسي  ضروري
ايـن   بخشيد كـه و امكانات را براي اين امر بهبودانساني 

بنـدي و تربيـت نيـروي     تواند از طريق بودجهفرايند مي
سوي تربيـت معلـم و مراكـز تربيـت دبيـر      زمتخصص ا
ــرد؛ صــورت ــاز اســت گي ــابراين ني ــه درســي ،بن  برنام

زبانگي نيز مـورد توجـه واقـع    و مؤلفه دو شود نگريباز
، زبانگيند، ضرورت دوداد نشانكه نتايج  گونه همان. شود

توان ضرورت را مبناي  اما نمي ر استناپذيواقعيتي انكار
زيرا  ؛نگرفتو عوامل دخيل در آن را درنظر دادكار قرار

بايـد بسـتري    و ندمناسب نيست ،امكانات و زمينه اجرايي
البته نگرش معلمان و مديران  كرد؛ مناسب براي آن فراهم

از تهديـدها   ها بيشتر ، مثبت است و فرصتدر اين زمينه
داشـت و بـا   تهديـدها نيـز بايدنظر   شوند اما بـه  مي ديده

تـوان تهديـدها را نيـز بـه قـوت       رويكرد مناسـب مـي  
در اين راسـتا ممكـن اسـت اجـراي برنامـه      ؛ كرد تبديل
، آسيب احتمـالي   هاي آموزشيافزايش هزينه«با  دوزبانه

و  به فرهنگ ملي، آسيب احتمالي به يكپارچگي اجتماعي
» له زياد شغليترس از مشغدليل عدم استقالل معلمان به 
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ثـر  ا بـر شـدن كـودك    هويـت همراه باشد و تصور بـي 
ــتالف   ــروز اخ ــان، ب ــادگيري دو زب ــاني در   ي ــاي زب ه

اصولي  ريزي برنامهكه با  باشد داشته آموزان را درپي دانش
داد و رشــد بــاالي دانــش و  آنهــا را كــاهشتــوان مــي

براي يادگيري زبان فارسي را اي هاي ذهني و پايه مهارت
  .ردك فراهم

نيروي انساني و امكانـات در   ،شد كه اشاره گونه همان
 رنيروي مناسـب د  طلبد كه و اين مي ندحد مطلوب نيست

در  دوزبانـه شوند و برنامه  داده مراكز تربيت معلم آموزش
نيـاز   ،در ايـن زمينـه   شوند؛ اهداف و محتوا نيز گنجانده

 ايـران  آموزشـي  هـاي  سياسـت  بنيادي است كه بازبيني

 ؛گيـرد  درازمدت صورت دوزبانه موزشآ اجراي ورمنظ هب
 مـديران بـه   و مثبـت معلمـان   به تقويت و تثبيت نگرش

 خصوصدر است الزم و شود دوزبانه كمك برنامه درسي

 والـدين  و ريـزان  برنامـه  انـدركاران،  دست نگرش تغيير

؛ گيرد صورت بيشتر يتالش ،هاي اين برنامه به مزيت نسبت
 و آموزش درسي برنامه هاي تمهار كردن اضافه همچنين

و  معلمـان  خـدمت  ضـمن  و پـيش  يها برنامه در دوزبانه
 تربيت و مراكز است ضروري،  دوزبان مناطق در مديران

 هدف كه كنند اقتباس را ييها برنامه بايد ها دانشگاه و معلم
 سـاختارهاي  ايجاد. دنباش دوزبانه درسي يها برنامه آنها

نظـام   در تمركزدايـي  طريق از درسي ريزي برنامه مناسب
 مـدارس  و منـاطق  به بيشتر ياهاختيار و دادن آموزشي

ناپـذير  نيـز ضـرورتي انكار   دوزبانـه  درسي برنامه براي
بـا   بنابراين، برنامه درسي دوزبانـه را بايـد ابتـدا    ؛.است
بايـد در   ديگـر  عبـارت  به ؛كرد عملياتي در ساختار تغيير
 ؛شـود  تعريـف  آنبـراي   ، جايگـاهي تربيت معلم مراكز
د و در ادامه به نشو درنظرگرفته و امكانات مناسب بودجه
  .شود اقدام و محتوا اهداف تغيير
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