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چكیده :یادگیری مهارت خواندن ،کلید همه یادگیریهاست ،زیررا
اغلب یادگیریهای درسی از آن طریق صورت میپذیرد و این امرر
در مقطع ابتدایی شکل حساستری به خرود مریگیررد و در مرورد
کودکان دوزبانه مسئله پیچیدهتر میشود .در این تحقیق تالش شده
است تا تأثیر محیط دوزبانه کرردی – فارسری برر پیفررفت سرواد
خواندن دانشآموزان پسر پایه چهارم ابتدایی بررسی شود .برر ایرن
اساس دو گروه  02نفر از دانشآموزان پسرر پایره چهرارم ابتردایی
استان کرمانفاه ،شامل یک گروه یکزبانه از شهرستان کرمانفراه و
یک گروه دوزبانه از شهرستان جوانرود با استفاده از روش نمونره-
گیری تصرادفی چندمرحلرهای از نرو خوشرهای انتخرا شردند.
سنجش میزان پیفررفت سرواد خوانردن دانرشآمروزان برر اسراس
دفترچههای استاندارد شرده آزمرون بینالمللری (،PIRLS (3220
محاسبه میانگین و انحراف استاندارد با استفاده از آمرار توصریفی و
تجزیه و تحلیل دادهها با آزمون tمستقل انجام شد .نتایج نفران داد
که بین محیط دوزبانه و پیفرفت سواد خواندن ،همچنین عملکررد
دانشآموزان در درک مترون ادبری و اطالعراتی رابطره م نریداری
وجود ندارد .جهت توجیه این مسئله میزان گذرانردن دوره پریش-
دبستانی ،سرط سرواد والردین و هرمچنرین میرزان مطال ره کترب
غیردرسی دانشآموزان مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نفران داد
که بین دو گروه مورد آزمایش ،از نظر گذراندن دوره پیشدبسرتانی
و سط سواد والدین اختالف م نیداری وجود ندارد و به نظر می-
رسد که آموزش قبل از دبستان مؤثر و سط سواد والدین مؤثر در
گروه دوزبانهها تفاوتهای احتمالی دو گروه را برطرف کرده است
اما از نظر مطال ه کتب غیردرسی بین دو گروه تفراوت م نریداری
به نفع گروه دوزبانه موجود است.

کلیدواژهها :جام هشناسی زبان ،دوزبانگی ،زبان کرردی ،زبران
4
فارسی ،سواد خواندن
 . 3دانفیار دانفگاه پیام نور
 .3استادیار گروه زبان شناسی وزبانهای خارجی دانفگاه پیام نور
 .5کارشناسی ارشد دانفگاه پیام نور

؛ تاریخ پذیرش مقاله3535/33/33:
)A.A.Kakojouibari (Ph.D
)M S.Ghiasian (Ph.D
)S.Khanhasani (MSc
Abstract: Reading learning is the key to othey
kinds of learning because it is the basis for
learning most of the lessons and it has more
importance in primary education and for
bilingual children. This study is an attempt to
reveal the effects of Kurdish-Persian bilingual
environment on improvement of reading
knowledge of forth graders. The samples for
this study were selected through cluster random
sampling of two groups of sixty monolingual
students from Kermanshah and bilingual
student from Javanrood, Kermanshah, Iran.
These participants answered international test
block of PIRLS 2006. In the next phase the
descriptive statistics was used to calculate
means and standard deviations and t tests in
order to analyze the obtained results. The data
analysis indicated no significant difference
between
bilingual
environment
and
improvement of reading knowledge and
students’ performance on understanding literary
and informational test block. Therefore, the
primary school period, parents' literacy, and
level of textbook study were examined. The
final results of this study showed that there was
no significant difference between the two
groups regarding the primary school period and
parents' literacy, but there was a significant
difference regarding textbook study with
bilingual group having higher performance.
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مقدمه
زبان صرفاً وسیلهای برای ارتباط و محاوره نیست بلکه وسیلهای بررای سرازماندهی و تفسریر و
توصیف واق یت و ابزاری برای تفکر است .استفاده از کلمات بر آگاهی از اشیا و اعمرال دللرت
دارد و ترکیب کلمات دال بر تأسیس یا کفف روابط فیمرابین اشریا و تنظریم تجربره فرردی در
همبستگی کلی است .رویکرد تکزبانه بودن برای کمک به رشد گفتار و زبان ظراهراً منطقری بره
نظر میرسد ،این رویکرد بر این مبنا شکل گرفته است که اگر یادگیری یک زبران مفرکل اسرت
یادگیری بیش از یک زبان مفکلتر باشد و بنابراین با تکزبانه شدن ،یک بار اضرافی را از دوش
کودک برداشته و دوزبانه بودن میتواند برای کودک مفکالتی را فراهم کند و رشد گفتار و زبان
و مهارت یافتن کودک در این زمینه را با مفکل مواجه میکند .کالین بکر )3222(3شریو ترأخیر
در رشد گفتار و زبان را بین پنج تا بیست درصد تخمین زده اسرت و دلیرل اخرتاللت گفترار و
زبان ازجمله تأخیر در رشد گفتار و زبان را مرواردی همچرون آسریب دیردگی شرنوایی ،اتیسرم،
غیرطبی ی بودن شدید ،فلج مغزی ،شکاف کام و سایر مفکالت جسمی یا از هم گسریختیهرای
روانی ،ذکر کرده است .ضمن اینکه برای نیمی از مراج ان علت شناخته شدهای وجرود نردارد و
در بین آنها بال بودن ت داد کودکان دوزبانه موجب به وجود آمدن این باور شده است که علرت
تأخیر میتواند در م رض دوزبانگی بودن این کودکان باشد ،اگرچه شرواهدی در حمایرت از آن
وجود ندارد .مفکل چنین کودکانی در ورود به مدرسه تفدید میشود زیررا آنهرا نره بره زبران
مادری خود تسلط دارند و نه به زبان رایج در جام ه خود .این کودکان در زمان ورود به مدرسره
نهتنها مفکالت گفتاری بلکه اشکالتی در خواندن و نوشتن نیز دارند ،نسبت به کودکان دیگر از
واژگان کمتری برخوردارند و تلفظ آنها نیز م مرولً ماننرد تلفرظ اسرتاندارد صرداهای آن زبران
نیسررت .ایررن نررو اخررتالل را نرروعی م لولیررت آموزشرری – اجتمرراعی مرریداننررد (شررفی ی،
مهرعلیان.)3533،
نظرات موافق و مخالف در خصوص تأثیرگذاری دوزبانگی بر میزان یرادگیری دانرشآمروزان
وجود دارد .گروهی م تقدند زبان مادری و عناصر و قواعد آن مان ی اساسی بر سر راه یرادگیری
زبان دوم است کسانی که به آثار منفی و بازدارنده زبان مادری اشاره کردهاند م تقدند نفوذ عمیق
زبان مادری در ذهن انسان موجب میشود که یادگیری زبان دوم هرگز بره حرد مطلرو

نرسرد.

1. Colin Baker
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ب ضی دیگر بر این باورند که دوزبانگی تأثیر م نیداری بر یادگیری دانشآموزان دوزبانه ندارد و
یا حتی ممکن است دارای اثرات مثبت باشد و اینکه موجب میشود کودک نره فقرط در مدرسره
دارای پیفرفت بلکه دارای قابلیتهای شناختی و ابتکار نیز باشد که در اینجا به مررور ب ضری از
این آثار میپردازیم.
لئوپولد )3392(3در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که کودک دوزبانره از موهبرت خاصری
برخوردار میشود و بر این باور است که کودک دوزبانه که برای هر شیء دو واژه میشنود وادار
میگردد تا به محتوی و م نی واژه بیفتر از صورت آن توجره کنرد .او مریگویرد در دوزبرانگی
مزیتی را میبینم که کودک را بهجای گفتار طوطیوار به اندیفیدن وامیدارد (محیالدین.)3535،
همچنین محیالدین ( )3535در تحقیق خود به این نتیجره رسرید کره دانرشآمروزان دوزبانره در
پاسخگویی به تست و سؤالت قرائت فارسی از دانشآموزان تکزبانه برتری دارنرد .محمردزاده
( )3503با تحقیق بر روی کودکان دوزبانه و عادی فارسی زبان و زرتفتی سال دوم راهنمایی بره
این نتیجه رسید که بین دو گروه دانشآموزان از نرو اطالعرات فراگرفتره شرده ،میرزان مطالرب
اندوخته شده و بازآموزی اطالعرات تفراوت م نریداری وجرود نردارد .اسروورل )3309( 3طری
پژوهفی که بر روی افراد دوزبانه و یکزبانه انجام داد به این نتیجه رسید که باوجود اینکه افرراد
دوزبانه در است داد زبانی با افراد یکزبانه یکسان بودهاند اما یکزبانهها در پیفرفت تحصریلی از
دوزبانهها جلوترند (نیلی پور .)3533،ارسرنیان )3353( 5در تحقیقری کره برر روی  3333کرودک
ایتالیایی و  3303کودک یهودی متولد آمریکا انجام داد م تقد است کره دوزبرانگی هریأ ترأثیری
(تأثیر م نیداری) در بادگیری افراد دوزبانره نردارد (موصرلی .)3532،کرمری نروری و همکراران
( )3225در مطال ه خود نفان دادند که توانایی یادآوری کودکان ایرانی – سوئدی (کودکرانی کره
بهطور همزمان میتوانند به فارسی و سوئدی تکلم کنند) در مقایسه با کودک یکزبانره سروئدی
در انوا حافظه رویدادی و م نایی بیفتر است .مجتبی رجبی ( )3533نیرز متوجره شرد کره برین
توانایی درک مطلب خواندن دانشآموز دوزبانه ترکمن با دانشآمروزان ترکزبانره همران محریط
تفاوت م نیداری وجود ندارد اما توانایی درک مطلرب خوانردن دانرشآمروزان دوزبانره محریط
ترکمن با دانشآموزان فارس زبان تهران تفاوت م نیداری وجود دارد .در مطال های دیگر کرمری
1. Leopold
2. Spourl
3. Arsenian
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نوری و همکاران ( )3223نفان دادند که کودکان دوزبانره تررک – فرارس و کررد – فرارس ،در
حافظه رویدادی و م نایی بر کودکان یکزبانه فرارس برترری دارنرد .کریمری و کبیرری در طری
مطال های به این نتیجه رسیدند که عملکرد دانشآموزان یکزبانه در خواندن و درک مترون ارائره
شده بهتر از دانشآموزان دوزبانه است (کریمی .)3533،ویگوتسرکی )3303(3بیران مریدارد کره
قابلیت بیان یک اندیفه به زبانهای مختلف به کودک دوزبانه قابلیتی فراتر از یک کرودک ترک-
زبانه میدهد و اضافه میکند کره مالحظره کرردن زبران برهعنوان یرک سیسرتم خراص در میران
سیستمهای دیگر و نظاره کردن این پدیده در بین مقولههای ت میم داده شدهی دیگر ،رهنمرودی
است برای کارکرد آگاهانهی زبانشناختی کودک دوزبانه .در ب ضی از تحقیقات این نتیجهگیرری
حاصل شد که کودکان دوزبانه ازنظر رشد و نمو هوشی ،به طور کلی بهترر از کودکران تکزبانره
عمل میکنند (پیل و لمبررت .)3303،3ولرف )3303( 5اعرالم مریدارد کره ترداخل زبرانی مولرد
ویژگیهای ساختمانی زبان دوم است .در پژوهفی که در سرال  ،3333دیرولی و برورت 9انجرام
دادند ،پس از بررسی و طبقهبندی انروا ترداخل و رفترار زبرانی کودکران دوزبانره ،آنهرا را برا
اشتباهات کودکان یکزبانه در جریان فراگیری زبان مادری مقایسه کردنرد و اثرر منفری آن را در
کودکان دوزبانه گزارش دادند .مطال ات سلینکر )3333( 3نیز گویای ترداخل در گفترار دوزبانره-
هاست و همچنین بودو )3333( 0تداخلهای زبانی را زاییده دشواریها و پیچیردگیهرای ذاتری
ساختمان زبان دوم دانسته است .گزارشاتی که از بنزیو )3333( 3به دسرت رسریده ،بیرانگر ایرن
موضو است که کودکان دوزبانه بهتر از کودکان یکزبانه قادر به تجزیه و تحلیرل م رانی زبران-
شناختی هستند و همچنین به جنبههای ارتباطی شخصی خود حسراسترنرد .گرروزین)3333( 3
دوزبانه بودن را یک ذخیره بزرگ برای کودک محسو

میدارد و م تقد است که کودک دوزبانه

دارای یک آگاهی بهتر از زبانهای مختلف است و در یرادگیری زبرانهرای جدیرد در موق یرت
بهتری قرار دارد .رابطهی مثبت بین دوزبانگی و انطباق شناختی و قابلیتهای فکری خالق را در

1. Vygotsky
2. Pill & Lamberth
3. Wolf
4. Dulay& Burt
5. Selinker
6. Boyd
7. Ben-Zeev
8. Grosjean
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آثاری محققانی چون کامینز )3339( 3میتوان یافت .سیگوان و مرک کری )3503( 3م تقدنرد کره
چون فرد دوزبانه از دو زبان سود میجوید و درنتیجه دو ابزار ذهنی در اختیار دارد لرذا دوزبانره
بودن ،ازدیاد توانایی بالقوه در فرد را به ذهن متبادر میشود.
سیاست زبانی نظام آموزشی ما بر پایهی زبان فارسی ،بهعنوان زبان رسرمی آمروزش ،اسرتوار
است و همهی دانشآموزان کفور ،فارسیزبان تلقی میشوند .بره ایرن ترتیرب نظرام آمروزش و
پرورش ما بهطور ملموس با چندزبانگی و مسائل ناشی از آن روبرو است که در اب راد شرناختی،
عاطفی ،اجتماعی و فرهنگی برای دانشآموزان غیرفارسیزبان پیش میآیرد .آمروزش رسرمی برا
خواندن و نوشتن ،ی نی اب اد درک و تولید مکتو

زبان ،آغاز میشود .کسب آمرادگیهرای لزم

برای خواندن ،به عوامل مت ددی بستگی دارد .آمادگی زبانی ،از عوامل مهم در آمرادگی خوانردن
است .امروزه تحرکات جغرافیایی ،اجتماعی و هجوم رسانههای جم ی موجب کراهش تفراوت-
های زبانی شده است .ولی هنوز شاهد تفاوتهای زبانی هسرتیم کره برا بسرامدهای متفراوت در
مناطق مختلف به چفم میخورد .فرآیند خواندن مستلزم بکارگیری همزمران چنردین مهرارت و
کنش حسی و ذهنی است .از همین رو بچهها در سال اول مدرسه و پس از آن نیاز دارند کره برا
صبوری و دقت و اکتسا

مهارتهای پیفتاز و تمرین مستمر ،قابلیت خواندن را بیابند .بسریاری

از م لمان دوره ابتدایی و کارشناسان روانفناسی و متخصصان ت لیم و تربیرت از طریرق بررسری
چگونگی مهارت دانشآموزان در امر خواندن میتواننرد رفترار تحصریلی ایفران را بهطورجردی
پیشبینی کنند ،به عبارتی دیگر همواره یک رابطه و درجه همبستگی فوقال رادهای برین مهرارت
خواندن در دانشآموزان سالهای ابتدایی و پیفرفت تحصیلی آنها مفاهده میشود.
کسانیکه دچار مفکل در خواندن هستند ،در محل زندگی خود محصور میشوند زیرا کسب
اطالعات از طریق خواندن امکانپذیر است (تمرور و همکراران .)3232،ازنظرر ریرورز)3333( 5
خواندن مهمترین ف الیت در کالس زبان است ،نهتنها به دلیل اینکه منب ی برای کسب اطالعرات
و ف الیتی دلپذیر است ،بلکه به دلیل اینکه خواندن دانشآموزان ابزاری برای تحکیم و گسرترش
دانش زبانی است .او م تقد است که باید راهنماییهایی را برای گسترش خواندن به کرار بررد و
بهجایاینکه انتظار داشته باشیم خود دانشآموز بهگونهای این مهارت را کسب کند ،ضروریسرت
1. Cummins
2. Sikwan & Mackay
3. Rivers

42

بررسی اثر محیط دوزبانه کردی -فارسی بر پیفرفت سواد خواندن

برای درک ف الیتهای متون نوشتاری از جانب م لمان تالشی شایسته صرورت گیررد .برههمرین
دلیل م لمان و نظام آموزشی باید برای کمک به دانشآموزان جهت اصالح و توسر ه عرادات در
خواندن کمک کنند و آنها را برای درک مطلب متن آماده سازند (چستن .)3333،3به طرور کلری
خواندن یکی از مهمترین هدفهای آموزش هر زبانی مریباشرد و فراینردی اسرت کره از تمرام
مهارتهایی که کودک در مدرسه کسب میکند ،پیچیدهترر و مفرکلترر اسرت .سلسره

مورسریا3

( )3333در این مورد میگوید" :درواقع کودک در فرایند ت املی پیچیدهای درگیر است کره ایرن
مهارت خود به مهارتهای چندگانهای وابسته است و در ایرن مهرارت بره اطالعرات کدگرذاری
شدهی بیشماری نیاز است" .وی در ادامه به نقرل از مرک لفلرین )3333( 5مریگویرد" :نرهتنها
جنبههای متنوعی در فرایند خواندن وجود دارد بلکه فهم این فرایندها هنگامیکه تفخیص مری-
دهیم در چارچو

زمانی موازی عمل میکنند مفکل میشود" .میتوان چنین نتیجه گرفرت کره

خواندن رفتاری اکتسابی است و انسان باید آن را از طفولیت یراد بگیررد .ایرن کرار بره پررورش
خاصی نیاز دارد که اصولً بهدست آموزگاران صورت میگیرد .این امر در مقطرع ابتردایی شرکل
حساستری به خود میگیرد و در مورد کودکان دوزبانه مسئله پیچیدهتر میشود .توانایی خواندن
بهمثابه پایه و اساس همه اب اد یادگیری در موضوعات گوناگون و نیز مبنای رشد فکری شرناخته
شده است .آگاهی از سط این توانایی و برنامهریزی در جهت رشد آن برای سیاست گرذاران و
مدیران و برنامهریزان آموزشی اهمیتی خاص دارد و این امر ایجاد انگیزهای شرد ترا بره بررسری
تأثیر محیط دوزبانه موجود در منطقهای از کفورمان بر پیفرفت سواد خواندن دانشآموزان پسرر
پایه چهارم ابتدایی آن منطقه بوردازیم و به منظور تأمین هردف مرذکور پرسرشهرای زیرر مرورد
بررسی قرار گرفت:
آیا محیط دوزبانه با پیفرفت سواد خواندن رابطه دارد؟
آیا محیط دوزبانه باسواد اطالعاتی رابطه دارد؟
آیا محیط دوزبانه باسواد ادبی رابطه دارد؟
آیا گذراندن دوره پیشدبستانی باسواد خواندن دانشآموزان دوزبانه رابطه دارد؟
آیا باسواد بودن والدین باسواد خواندن دانشآموزان دوزبانه رابطه دارد؟
1. Chastain
2. Celce-Murcia
3. Mclaughlin
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آیا مطال ه کتب غیردرسی با سواد خواندن دانشآموزان دوزبانه رابطه دارد؟
روش مطالعه
پژوهش حاضر از نو کاربردی و روش آن علی – مقایسهای است که در سال تحصیلی 33-32
انجام گرفت .جام ه آماری پژوهش حاضر دانشآموزان پسرر پایره چهرارم ابتردایی منطقره یرک
شهرستان کرمانفاه بهعنوان جام ه یکزبانه و دانشآموزان پسرر پایره چهرارم ابتردایی شهرسرتان
جوانرود بهعنوان جام ه دوزبانه میباشد که طبق سرشماری سال  3533ت داد این دانرشآمروزان
در منطقه یک شهرستان کرمانفاه  3932نفر و در شهرستان جوانرود  332نفر بود و این پرژوهش
با استفاده از روش تصادفی چندمرحلهای از نو خوشهای به مقایسه مهرارت خوانردن دو گرروه
 02نفره از دانشآموزان یکزبانه و دوزبانه مذکور میپرردازد .جهرت سرنجش مهرارت خوانردن
دانشآموزان کالس چهارم ابتدایی از دفترچه آزمونهای استاندارد شده پرلز  3220بهرره برردیم.
مطال ه بینالمللی پیفرفت سواد خواندن ( 3)PIRLSتوسط ،3IEAانجمن برینالمللری ارزشریابی
پیفرفت تحصیلی ،صورت میگیرد و این مطال ه با هدف سنجش پیفرفت سواد خواندن دانش-
آموزان و جمعآوری اطالعاتی در مورد تجار

یادگیری خواندن آنها در خانه و مدرسه طررح-

ریزی شده است .بیش از  93کفور در آزمون  3220شرکت کردهاند کره جایگراه رتبرهای ایرران
رتبه  92از  93میباشد و این نفانگر عملکرد پایین دانشآموزان ایرانی در آزمونهای خوانردن و
پایین بودن مهارت خواندن آنهاست (کریمی .)3533،ده دفترچه آزمون حاوی؛ مطالرب خوانردنی
در شکل داستان ،مقاله و شرح حال ،محتوای آزمون مطال ه پرلز را تفکیل میدهند .هر دفترچره،
دارای دو بخش مستقل ادبی و اطالعاتی است .جهت انجام این تحقیق از بین دفترچه آزمونهای
پرلز 3220داستان شب باورنکردنی از بخش ادبی و مقاله در جستجوی غذا از بخرش اطالعراتی
انتخا

شد.

از آنجایی که آزمون پرلز  3220رابطه و همبستگی مثبتی بین عملکرد خوانردن دانرشآمروزان
پایه چهارم و عواملی چون گذراندن دوره پیشدبستانی ،کتا

خوانردن و داسرتان گفرتن ،سرط

فرهنگی و اجتماعی والدین را نفان داده است ،در این پژوهش نیز براساس پرسفنامهای محقرق

1. Progress in International Reading Literacy Study
2. International Association for the Evaluation of Educational Achievement
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ساخته میزان گذراندن دوره پیشدبستانی ،سط سواد والدین و میرزان مطال ره کترب غیردرسری
دانشآموزان را جویا شدیم.
جدول( .)3شاخصهای توصیفی دوره پیشدبستانی و سط سواد والدین و مطال ه کتب غیردرسی در دو گروه
آزمودنی
دانش آموزان
پیشدبستانی

ت داد
یکزبانه

دوزبانه
سط سواد پدر

02
یکزبانه

دوزبانه
سط سواد مادر

دوزبانه

3/5
3/9

02
02

یکزبانه

دوزبانه
مطال ه کتب غیردرسی

میانگین
02

5/303
3/333

3/9
3

02
02

3/323

3/3

02

3/339

33/3

02

یکزبانه

انحراف استاندارد

5/330
9/533

33
350

33/302
323/233

بهطور میانگین دانشآموزان یکزبانه  3ماه و  5روز و دانشآموزان دوزبانه  3مراه و  9روز دوره
پیشدبستانی را طی کردهاند .سط سواد پدران در جام ه یکزبانه  33سال و  3ماه و در جام ره
دوزبانه  3سال و  3ماه و سط سواد مادران یکزبانه  3سال و  9مراه و مرادران دوزبانره  3سرال
میباشد و مطال ه کتب غیردرسی در جام ه یکزبانه پژوهش حاضرر  33دقیقره در هفتره اسرت
درحالیکه این میانگین برای جام ه دوزبانه  350دقیقه در هفته است.
جدول  3مربوط به شاخصهای اسرتنباطی برا روش tمسرتقل در سرط م نریداری  α≥./23برا
ضریب اطمینان  ٪33جهت سنجش م نیداری میزان گذراندن دوره پیشدبسرتانی ،سرط سرواد
پدران و مادران و میزان مطال ه کتب غیردرسی در بین دو گروه میباشد.
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جدول( .)3شاخصهای استنباطی دوره پیشدبستانی و سط سواد والدین و مطال ه کتب غیردرسی در دو گروه آزمودنی

آزمون تساوی دو جام ه
t

درجه آزادی

سط م نیداری

گذراندن دوره پیشدبستانی

تفاوت میانگین

تساوی میانگینها

خطای استاندارد
333

3/393

2/3

2/239

2/33003
عدم تساوی میانگینها 3/393
سط سواد پدر

333

تساوی میانگینها

2/239
3/325

2/3
333

2/33003
3/3

2/239

2/35333
عدم تساوی میانگینها

3/325

سط سواد مادر

323

تساوی میانگینها

2/239
3/333

3/3

333

2/35333
3/95

2/203

2/33333
عدم تساوی میانگینها

3/333

مطال ه کتب غیردرسی
عدم تساوی میانگینها

-3/933

333

2/203

تساوی میانگینها

-3/933

-92/335

30/395

323

2/233

3/95
333

2/33333
2/233

-92/335

30/395

همانطور که مفخصشده است سط م نیداری در متغیرهای مربوط بره میرزان گذرانردن دوره
پیشدبستانی و سط سواد والدین بزرگتر از  2/23است و درنتیجه در بین دو گروه آزمودنی از
این نظر تفاوت م نیداری وجود ندارد .اما در مورد متغیر مربوط به میزان مطال ه کتب غیردرسی
سط م نیداری از  2/23کمتر است و ازآنجایی که میانگین مطال ه کتب غیردرسی دانشآمروزان
دوزبانه از دانشآموزان یکزبانه بیفتر است (جدول  )3پس میتوان نتیجره گرفرت کره در ایرن
مورد تفاوت م نیداری به نفع گروه دوزبانه وجود دارد.
تجزيه و تحلیل دادهها
جدول  5میانگین و واریانس نمرات دانشآموزان هر دو گروه در مرتن ادبری ،مرتن اطالعراتی و
پیفرفت سواد خواندن را نفان میدهد .همانطور که مفاهده میکنیم ،میرانگین نمررات دانرش-
آموزان تکزبانه بالتر از دانشآموزان دوزبانه است.
03
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جدول( .)5شاخصهای توصیفی متن ادبی و اطالعاتی و پیفرفت سواد خواندن در دو گروه آزمودنی
ت داد

دانش آموزان
متن ادبی

میانگین

یکزبانه
دوزبانه

02
02

یکزبانه

متن اطالعاتی
دوزبانه
دوزبانه

3/03
3/33

02

یکزبانه

39

3/02

02

پیفرفت سواد خواندن

واریانس

33/39

0/33
0/53

02
02

3/33
93/39

33/33
52/00

35/33

بین دانشآموزان یکزبانه و دوزبانه طبق جدول  9از نظر پاسخگویی به سؤالت متن ادبی و متن
اطالعاتی و همچنین پیفرفت سواد خواندن (مجمرو پاسرخگویی بره مرتن ادبری و اطالعراتی)
تفاوت م نیداری مفاهده نگردید .لذا هر فرضیههای تحقیق مبنی بر تأثیرگذاری محیط دوزبانره
بر میزان سواد ادبی ،سواد اطالعاتی و پیفرفت سواد خواندن رد میشود.
جدول ( .)9شاخصهای استنباطی سواد ادبی ،سواد اطالعاتی و پیفرفت سواد خواندن در دو گروه آزمودنی
آزمون تساوی میانگین دو جام ه
t

درجه آزادی

آزمون Tمستقل سواد ادبی

سط م نیداری
تساوی میانگینها
3/233

عدم تساوی میانگینها

3/053

آزمون  Tمستقل سواد اطالعاتی
عدم تساوی میانگینها

2/332

آزمون Tمستقل س واد خواندن
عدم تساوی میانگینها

3/535

339
تساوی میانگین-ها

تفاوت میانگین
3/053

333

2/323

2/035
2/320
2/332

2/333

2/332

330

2/533

تساوی میانگینها

خطای استاندارد

3/535

3/39303

3/33323

333

2/303

3/233
333
2/333
333
3/39303

2/035
2/533
2/332
2/303
3/33323
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بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر محیط دوزبانه بر پیفرفت سواد خواندن دانشآمروزان پسرر
پایه چهارم ابتدایی محیط یکزبانه شهرستان کرمانفاه در مقایسه با دانشآموزان پسر همرین پایره
از محیط دوزبانه شهرستان جوانرود صورت گرفت .نتایج برهدسرت آمرده از ایرن تحقیرق برا رد
فرضیههایی مبنی بر عدم تأثیرگذاری محیط دوزبانه بر درک متون ادبری و اطالعراتی و پیفررفت
سواد خواندن بود .به نظر میرسد که این یافتهها همجهت با پژوهش گرروزین ( ،)3333محری-
الدین ( ،)3535محمدزاده ( )3503و رجبی ( )3533است .ارسرینان ( )3353نیرز برر عردم ترأثیر
گذاری دوزبانگی بر یادگیری افراد دوزبانه م تقد است؛ و اما مطال ات دیولی و برورت (،)3333
ولف ( ،)3303سلینکر ( )3333همگی گویای تداخل در گفتار دوزبانههاسرت و زبران مرادری را
مان ی بر سر راه یادگیری زبان دوم میدانند .اسروورل ( )3309نیرز برر پیفررفت تحصریلی بهترر
یکزبانهها نسبت به دوزبانهها اعتقاد دارد .مهمترین مطال ره در ایرن زمینره را مریتروان مطال ره
کریمی و کبیری دانست که م تقدند عملکرد دانشآموزان یکزبانه در خواندن و درک متون بهتر
از دانشآموزان دوزبانه است (کریمی.)3533،
با توجه به اینکه هم در آزمون پرلز  3223و هم پرلرز  3220رابطره و همبسرتگی مثبتری برین
عملکرد خواندن دانشآموزان پایه چهارم و عواملی چرون گذرانردن دوره پریشدبسرتانی ،کترا
خواندن و داستان گفتن ،نگرش مثبت خود دانشآموز و والدینش نسبت به خواندن ،زمینرههرای
فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی والدین وجود دارد و از آنجراییکره آزمرودنیهرای ایرن تحقیرق،
براساس نتایج پرسفنامه اولیهای که توسط محقق از دانشآموزان هرر دو گرروه پرسریده شرد ،از
نظر گذراندن دوره پیشدبستانی دارای تفاوت م نیداری نیستند (جدولهای  3و  ،)3به نظر می-
رسد که گذراندن حدود یک سال تحصیلی پیشدبستانی مفید ،اثر مثبرت خرود را برهجا گذاشرته
باشد و تأثیر منفی دوزبانگی را کمرنگ کرده باشد و این امر را میتوان با نتیجه تحقیقات محسن
سررحدی ( ،)3533هررادی پیررره ( ،)3533آرترور رینولرردز 3و همکررارانش (،)3223

شرروینهارت3

( ،)3225کامیلی 5و همکاران ( )3232همسرو دانسرت کره همگری م تقدنرد ارتبراط مثبتری برین
پیفرفت سواد خواندن و میزان گذرانده شده در آموزش پیشدبستانی وجود دارد .از آنجراییکره
1. Arthur Reynolds
2. Schweinhart
3. Camili
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فریدریکسون )3223( 3و آندرج جسک 3و آنترا آزول )3223( 5گزارش دادند کره عرواملی نظیرر
زمینههای فرهنگی ،اقتصادی و اجتمراعی والردین در پیفررفت تحصریلی و بخصروص افرزایش
مهارت سواد خواندن مؤثر است و یو و باین ( ،3332به نقرل از عباسری طراهر )3530،برا انجرام
تحقیقی بر روی کودکان هنگهنگی از طبقات اجتماعی متفاوت که زبران انگلیسری را در حکرم
زبان دوم آموخته بودند ،دریافتند که طبقهی اجتماعی و تجار

مربوط به زمینههرای اقتصرادی-

اجتماعی کودکان دوزبانه تأثیری مستقیم در یادگیری زبان آنران دارد و هرمچنرین دکترر عرارفی
( )3533در تحقیقی مفابه میان مهارتهای زبان فارسی کودکان دوزبانه با طبقه اجتماعی (پرایین
 متوسط) به نتایج مفابهی دست یافته است و همچنین متوجه شد کودکرانی کره والردین آنراندارای سط تحصیالت در حد متوسط هستند ،کلمرات فارسری بیفرتری نسربت بره آنهرایی کره
والدینفان بیسواد هستند به کار میبرند ،به نظر میرسد که داشتن میانگین سواد برای پردران در
محیط یکزبانه و دوزبانه که به ترتیب  33سال و  3ماه و  3سال و  3ماه و برای مادران  3سال و
 9ماه و  3سال (جدولهای  3و  ،)3تأثیر بهسزایی در کسب نتیجه تحقیق داشته باشد .برا کسرب
اطالعاتی مبنی بر اینکه دانشآموزان یکزبانه به طور متوسط  33دقیقه به مطال ه کتب غیردرسی
میپردازند و دانشآموزان محیط دوزبانه برای مطال ه کتب غیردرسری  350دقیقره وقرت صررف
میکنند (جدول  )3که این میانگینها مبین وجود یک تفاوت م نیدار به نفع گروه دوزبانه اسرت
(جدول )3و با استناد به تحقیقات بهمنی ( )3533و محمردی جهرمری ( )3532کره وجرود یرک
رابطه مستقیم بین میزان دسترسی دانشآموزان به کتا

(مجله ،داستان ،رمان) ،با پیفررفت سرواد

خواندن را ثابت کردند ،میتوان نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضر را توجیه نمود.
مطال ه پرلز  3233نفان میدهد که روند سواد خواندن دانشآمروزان ایرانری در فاصرله برین
سالهای  3220تا  3233اندکی بهبودی یافته است و این بهبودی در  9فرآیند درک مطلرب و دو
نو مواد ادبی و اطالعاتی دیده میشود اما براوجوداین پیفررفت نسربی کماکران میرانگین نمرره
دانشآموزان ایرانی در مطال ه پرلز در زمینه سواد خوانردن زیرر میرانگین مقیراس جهرانی اسرت
(کریمی .)3533 ،کاکو جویباری و همکاران ( ،)3533کتا های جدید فارسری ابتردایی را عامرل
ارتقای سواد خواندن دانشآموزان و عملکرد بهتر آنها در درک متون اطالعاتی و متون میدانند.
1. Fredriksson
2. Andrejs Geske
3. Antra Ozola

02

فصلنامه مطال ات برنامه درسی ،شماره  ،53سال نهم ،زمستان 3535

عدم تفاوت م نیدار در زمینه سواد خواندن میان دانشآموزان دوزبانه با دانرشآمروزان یکزبانره
پژوهش حاضر نیز تحت تأثیر بهبود نسبی سواد خواندن در ایران است.
از محدودیتهای پژوهش حاضر این است که نترایج حاصرل قابرل ت مریم بره سرایر منراطق
نیست .همچنین ممکن است محدودیت در دقت و تمرکز حواس برخی از دانرشآمروزان بابرت
شیطنتهای خاص پسرانه در این گرروه سرنی در حرین اجررای آزمرون ،پاسرخگویی آنهرا بره
سؤالت را تحتتأثیر قرار داده باشد ،از همینرو پیفنهاد میشود پژوهفی در میان دانشآمروزان
دختر پایه چهارم این مناطق صورت پذیرد .و از آنجاییکه کرمانفاه خود استانی دوزبانه اسرت و
ما دانشآموزان فارس زبان آن را بهعنوان جام ه یکزبانه انتخا

کردیم و میزان سرواد خوانردن

آنها را با دانشآموزان دوزبانه از شهرستان جوانرود مقایسه نمودیم ،پیفنهاد مریشرود کره طری
پژوهفی دیگر سواد خواندن دانشآموزان دوزبانه شهرستان جوانرود با دانشآموزان فارس زبران
استان تهران مقایسه شود شاید نتایج متفاوتی حاصل گردد و با وجود اینکه مردم ساکن شهرستان
جوانرود بهشدت بر روی زبان کردی و استفاده از آن در تمرام جوامرع اجتمراعی خرود ت صرب
دارند اما به نظر میرسد که دسترسی به امکانات رفاهی و آموزشی در کسب نترایج ایرن تحقیرق
بیتأثیر نبوده است ،درنتیجه پیفنهاد میشود که تحقیق مفابهای در روستاهای این شهرستان کره
از امکانات رفاهی و آموزشی کمتری بهرهمند هستند صورت گیرد.
کتابنامه
بهمنی ،علری ( .)3533تأثیر دسترسی به کتاب بر پیشرفت سواد خواندن دانشآمووزان پسور پايوه چموار
ابتدايی تمران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانفگاه پیام نور تهران.
پیره ،هرادی ( .)3533بررسی دورهی پیشدبستانی بر يادگیری زبان فارسی دانشآموزان پايوه او ابتودايی
شمرستان سروآباد کردستان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانفگاه پیام نور تهران.
رجبی ،مجتبی ( .)3533بررسی و مقايسه میزان درک مطلب خواندن دانشآموزان ترکمن زبان بوا دانوش-
آموزان فارسی زبان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانفگاه عالمه طباطبایی.
سرحدی ،محسن ( .)3533تأثیر آموزش پیشدبستانی بر ممارت خواندن دانشآموزان دوزبانه کوس

او

دبستان شمر بانه ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانفگاه پیام نور تهران.
سیگوان ،سیگوئل و همکاران ( .)3503آموزش و مسئله دوزبانگی ،ترجمه اصغر واقدی و همکراران ،تهرران:
ادیب پور.
شفی ی ،بیژن؛ مهرعلیان ،زهره ( .)3533اختس ناروايی گفتار در کودکان ،دانفگاه علوم پزشکی اصفهان.
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عارفی ،مرضریه ( .)3533بررسی ممارتهای زبانشناختی کودکان دوزبانه با زمینههای اقتصادی – فرهنگی
متفاوت ،فصلنامه نوآوریهای آموزشی (علمی  -پژوهفی) ،سال دوم ،شماره 0
عباسی طاهر ،لریال ( .)3530بررسی میزان تأثیر دوزبانه بودن بر ممارت خواندن (فارسی) کودکان دوزبانوه
ترک در مقايسه با کودکان دوزبانه کرد پايه سو ابتدايی شمرستان مماباد ،پایاننامره کارشناسری ارشرد ،دانفرگاه
پیام نور تهران.
کاکو جویباری ،علیاصغر؛ شقاقی ،فرهاد؛ فرح ،فاطمه ( .)3533ترأثیر کتابهای جديد فارسی دوره ابتودايی
در سواد خواندن دانشآموزان پسر پايه چمار ابتدايی شمر تمران ،فصلنامه مطال ات برنامه درسی.35-03:)3(5 ،
کریمی ،عبدال ظیم ( .)3533نتايج ملی و بینالمللی پرلز  2002در مقايسه با پرلز  ،2001تهرران :پژوهفرگاه
مطال ات آموزش و پرورش
کریمی ،عبدال ظیم؛ کبیری ،مسر ود ( .)3533مقايسه دانشآموزان دوزبانوه و يکزبانوه در وضوعیت سوواد
خواندن براسا

مطالعه بینالمللی پیشرفت سواد خواندن ( ،)PIRLS,2006چکیده مقالت اولین همایش ملی

دوزبانگی و آموزش (چالشها ،چفماندازها و راهکارها) ،پژوهفگاه مطال ات آموزش و پرورش
کریمی ،عبدال ظیم ( .)3533مممترين نتايج آزمون تیمز و پرلز  ،2011تهران :پژوهفگاه مطال رات آمروزش و
پرورش
محمدزاده ،اعظم ( .)3503بررسی میزان مطالب اندوخته شده بر حسب نوع زبان و ماهیوت مطالوب ارا وه
شده ،پایاننامه ارشد ،دانفگاه علوم تربیتی دانفگاه تهران.
محمدی ،جهرمی؛ محمد ،مهردی ( .)3532بررسی تأثیر مطالعات غیردرسی (کتاب ،مجست ،نشوريات) بور
وضعیت تحصیلی دانشآموزان مقطع راهنمايی منطقه  2شمر تمران ،پایراننامره کارشناسری ارشرد ،دانفرگاه آزاد
اسالمی تهران مرکزی.
محیالدین ،مهدی ( .)3535ترک زبان بودن والدين و تأثیر آن در يوادگیری خوانودن و نوشوتن کودکوان،
پایاننامه ارشد ،دانفگاه علوم تربیتی دانفگاه تهران.
موصلی ،محمدامین ( .)3532بررسی تأثیر دوزبانگی بر پیشرفت تحصیلی دانشآمووزان پايوه او ابتودايی
شمر شیراز ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانفگاه آزاد ،تهران مرکزی.
نیلی پور ،رضا ( .)3533توانايیهای دوزبانه شدن در کودکان و بزرگساالن ،مجموعه مقالت سمینار بررسی
اب اد دوزبانگی.
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