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-نزبا ی درسیبرنامهنیازسنجی  هدفِ پژوهش حاضر، چكیده:

اساس مدل کالین است. ، بردوزبانهن مناطق آموزادانش آموزی

روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و فن نیازسنجی 

مربی  نفر 55جامعه آماریِ پژوهش شامل  است.« رویداد مهم»

تدایی است. ابزارهای نفر معلّم پایه اوّلِ اب 35دبستانی و پیش

ه و مصاحبه است. مشاهد ،نامه محقق ساختهپژوهش پرسش

برای تجزیه و تحلیل اطالعات، از آمار توصیفی و استنباطی 

« اهداف»دهد که در عنصر استفاده شده است. نتایج نشان می

های آموزشی جذاب؛ در فعالیت« محتوا»له گوش دادن؛ در مقو

در گاه آموزش نباشد؛ آگاهی تكیه زبان« های یادگیریفعالیت»

-قصه« راهبردهای تدریس» محور بودن؛ درفعالیت «یابیارزش»

؛ در CDاستفاده از تصاویر، لوح و « منبع، و ابزار»گویی؛ در 

ر و د هیدوسوفضای آموزشی « محیط»دقیقه؛ در  55«زمان»

؛ باالترین اولویت را در بین نفر 33تا  35«بندیگروه»عنصر 

و نیز بین نظرات مربیان نیازها به خود اختصاص داده است. 

اساس اوّل ابتدایی در مورد نیازها بر دبستانی و معلّمان پایهشپی

داری وجود یتفاوتِ معن« زمان»عناصر کالین به غیر از عنصر 

 دارد.

آموزی، عناصر زبان ی درسیبرنامه: نیازسنجی، هادواژهیکل
 دبستانیگانه کالین، پیشنُه
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Abstract: The present study aimed to 
investigate the needs of language learning 
program for pre-school students studying in a 
bilingual environment. This study was 
conducted according to the Klein's model.   
The method employed in this study was 
descriptive statistical method within a survey 
framework and “important event” was used 
as the technique for the needs analysis step. 
The statistical community of the research 
included 33 pre-school teachers and 73 first 
grade teachers. The instruments used for this 
study included researcher-made 
questionnaire, observation, and interview. 
The descriptive and inferential statistics were 
employed for analyzing the obtained data. 
The results showed that listening from 
"goals" category; attractive educational 
activities from "content" category; language 
knowledge must not depend on education 
from "children learning activities" category; 
activity-orientation from "assessment" 
category; story-telling from "teaching 
strategies" category; using pictures and 
related CDs from " learning resources and 
instrument" category; 30 minutes a day from 
"time" category; active, pleasant, and safe 
education environment from "environment" 
category; and 10 to 15 students in each class 
from "grouping" category showed the highest 
priorities among the other needs. 
Additionally, there was a significance 
difference between the ideas of pre-school 
and first grade teachers regarding the "time" 
category of Klein's model for need analysis.              
Key words: needs analysis, language 
learning program, Klein’s model, pre-school 
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 مقدمه

عملكرد ضعیف تحصیلی  گرانیبکشور،  یدوزبانهدر مدارس مناطق  شدهانجامنتایج تحقیقات  

اوّل  یدر پایه ژهیوبهآمارها اُفت تحصیلی بیشتری را  کهیطوربه مناطق بودهدر میان کودکان این 

ر کردن خأل آموزشی آنان و برای ایجاد عدالت پُ منظوربهدهند. ابتدایی این مناطق نشان می

زبان  یرفارسیغدرسی تدوین شود تا در راستای آن کودکان مناطق  ایآموزشی الزم است، برنامه

در قبل از دبستان در فرآیندی غیرمستقیم و به صورتی علمی به فراگیری زبان رسمی کشور 

 دبستانیپیش گروهبه نظام آموزش ابتدایی وارد شوند )با آمادگی بیشتری  تیدرنهابپردازند و 

 (.36، ص 3511، درسیریزی و تألیف کتبدفتر برنامه

قبیل؛ توجّه به توان به مواردی از می دوزبانهآموزان برای کاهش مشكالت آموزشی دانش     

تقدّم آموزش ریزی گام به گام و (، برنامه3،3330)کراشن دوزبانهآموزان نیازهای خاص دانش

(، توجّه به پیشرفت در 3333، اورستون و بروفی، 2زبان گفتاری بر زبان نوشتاری )اندرسون

(، توجه به زمان یادگیری زبان دوّم و نوع این یادگیری )سیگوان 5،3310دروس مختلف )کاردوزا

گاردنر و م )(، ایجاد انگیزه و نگرش مثبت در فراگیران برای یادگیری زبان دو3563ّکی، و مک

 دوزبانهآموزان دبستانی فراگیر برای دانشپیشهای چنین دایر کردن کالس( و هم3533المبرت، 

-آموزش و پرورش پیش ریزیای در برنامهویژه ( توجّه3532باالخص در مناطق محروم )ادیب،

 دبستانی ایجاد کرد.

اهداف و مقاصد، محتوا، »الین گانه کنُه عناصر براساسشود تا حاضر تالش میپژوهش  در

-برای مهارت «بندی، زمان و فضایابی، گروهها، راهبردهای تدریس، ارزشمواد و منابع، فعالیت

 برنامه درسیجهت ورود به پایه اوّل ابتدایی، یک راهنمای  یدبستانپیش یدوره آموزیِهای زبان

آموزی )فارسی( مورد استفاده ر تدریس زباندر ام با توجه به نیازهای کودکان تهیه شود تا ویژه

در امر تدریس ابتدایی ی اوّل آموزش و پرورش، جهت کمک به معلّمان پایه دبستانیشپی مربیان

 .قرارگیرد
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 پژوهشاهداف 

  جهت ورود به  دوزبانهمناطق دبستانی نوآموزان پیش آموزیزبان برنامه درسینیازهای تعیین

 کالین مدلاساس رب پایه اوّل ابتدایی

 دبستانی در مورد نیازهای مقایسه نظرات دو گروه از معلّمان پایه اوّل ابتدایی و مربیان پیش

جهت ورود به پایه اوّل  دوزبانهمناطق دبستانی نوآموزان پیشآموزی زبان برنامه درسی

 کالین مدلاساس ربابتدایی 

 پژوهش التسؤا

جهت  دوزبانهمناطق  دبستانینوآموزان پیش آموزیزبان برنامه درسی اهدافِ ترینمناسبـ 3

 کدام است؟ورود به پایه اوّل ابتدایی 

جهت  دوزبانهمناطق  دبستانینوآموزان پیش آموزیزبان برنامه درسیترین محتوای مناسبـ 2

 کدام است؟ورود به پایه اوّل ابتدایی 

مناطق  دبستانینوآموزان پیش آموزیانزب برنامه درسیهای یادگیری ترین فعالیتمناسبـ 5

 کدام است؟ جهت ورود به پایه اوّل ابتدایی دوزبانه

جهت  دوزبانهمناطق  دبستانینوآموزان پیش آموزیزبان یابیهای ارزشترین شیوهمناسبـ 0

 کدام است؟ورود به پایه اوّل ابتدایی 

جهت ورود  دوزبانهمناطق  دبستانیپیش نوآموزان آموزیزبانتدریس  راهبردهای ترینمناسبـ 3

 کدام است؟به پایه اوّل ابتدایی 

جهت  دوزبانهمناطق  دبستانینوآموزان پیش آموزیزبان و ابزار یادگیری ترین منبعمناسبـ 6

 کدام است؟ورود به پایه اوّل ابتدایی 

 دوزبانهمناطق  دبستانینوآموزان پیش آموزیزبان ت زمان برای ارائه مطالبدّم ترینمناسبـ 3

 کدام است؟جهت ورود به پایه اوّل ابتدایی 

 دوزبانهمناطق  دبستانینوآموزان پیش آموزیزبان برای یادگیری شرایط محیطی ترینمناسبـ 1

 کدام است؟جهت ورود به پایه اوّل ابتدایی 

جهت ورود به پایه  انهدوزبمناطق  دبستانینوآموزان پیش بندیگروههای انواع و اقسام شیوهـ 3

 کدام است؟اوّل ابتدایی 
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دبستانی و معلّمان پایه اوّل ابتدایی در مورد نیازهای بین نظرات دو گروه از مربیان پیشآیا ـ 35

 مدلاساس بر دبستانی جهت ورود به پایه اوّل ابتدایینوآموزان پیش آموزیزبان برنامه درسی

 کالین تفاوت وجود دارد؟

 پژوهششناسی روش

این مطالعه از حیث روش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. در این تحقیق نمونه آماری منطبق  

نفر  55اوّل ابتدایی و  نفر معلّم 33 کل جامعه آماری یعنی؛ درنتیجهبر جامعه آماری بوده است و 

از معلّمان پایه نفر  0جامعه نمونه انتخاب گردید.  عنوانبهدبستانی شهرستان مهاباد، مربی پیش

نیازها با  آوریجمعهایشان حذف شدند. عالوه بر نامهاوّل ابتدایی به عّلت عودت ندادن پرسش

 هاآنبندی نهایی نیازها نیز از حیت علمی این دو گروه، در اولویتتوجّه به تجربیات و صال

نامه، رسشاز پ گیریبهرهها در این پژوهش با شیوه مثلثی و با آوری دادهجمعاستفاده شد. 

برنامه ابتدا برای شناخت نیازهای ، در این اساسو مشاهده صورت گرفته است. بر مصاحبه 

گانه کالین، با عناصر نُه دبستانی جهت ورود به پایه اوّل ابتدایی بر اساسآموزی پیشزبان درسی

 ، باشدهانجامتحقیقات  هایِ اطالعاتی داخل و خارج، کتب، اسناد، مدارک ومراجعه به پایگاه

-پیش یدورهآموزی ادی، ابعاد گوناگون نیازهای زباناستن -استفاده از روش نظری تحلیلی

دبستانی توصیف شده و موارد و نكات مطرح در این زمینه مورد بررسی، تحلیل و مقایسه قرار 

گیری از بهره گرفته است. سپس فهرستی از نیازها مشخص و تهیه گردید. در مرحله دوّم، با

شناسی( مورد دبستانی، زبان، پیشبرنامه درسیروش مصاحبه فهرست نیازها با متخصصان )

بحث و گفتگو قرار گرفت. و به فهرست تهیه شده مواردی اضافه و مواردی حذف گردید. در 

تجربه، نفر از مربیان با 3به کمک « مهم رویداد»مرحله سوّم، با استفاده از مشاهده و فن 

ره ابتدایی در نفر از معلّمان دو 35آوری و با دبستانی جمعویدادهای مثبت و منفی مربیان پیشر

آموزان پایه اّول ابتدایی با عرضه فهرست تهیه شده از مرحله اوّل و دوّم و با مورد نیازهای دانش

مصاحبه  از گیریبهرهو با « چرایی نیازها»ارائه سؤاالتی از پیش مشخص شده، با هدف بررسی 

های مطرح شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ماحصل این یمه ساختار یافته، نیازها و سؤالن

نامه در مقیاس گانه کالین شد. پرسشپاسخ بر اساس عناصر نُه –بسته  نامهپرسشفرایند، تهیه 

، نه موافق، نه مخالف 5مخالف )تقریباً(،  2مخالف )کامالً(،  3های پنج درجه لیكرت و با گزینه

بندی نیازها از نظر افراد نمونه آماری موافق )کامالً(، تهیه و برای اولویت 3موافق )تقریباً(،  0
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از نفر  6نامه به وسیله آماده گردید. قبل از اجرای نهایی، روایی صوری و محتوایی پرسش

قرار گرفت و  شناسی مورد تأییددبستانی و زبان، پیشبرنامه درسینظران و صاحب متخصصان

تجزیه و  منظوربهمحاسبه گردید.  30/5نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی پرسش

و  فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد(های آمار توصیفی )ها از روشتحلیل داده

 استفاده شده است. ویتنی(-مان uآزمون فریدمن و استنباطی )

 ی پژوهشپیشینه

دبستانی باید با توجّه به نیازها و استعدادهای آنان های آموزش و پرورش کودکان پیشنامهبر 

و  مهدکودکهای های ابتدایی را باید در گروههای درس مدرسهطراحی شود. ریشه تمام جنبه

های اساسی را کسب ها و تجربهها جستجو کرد. کودک در این گروه سنی برداشتکودکستان

های دانش را بنیان تمام شاخهدهد و مفاهیم ضروری برای یهایش را گسترش مارتکند. مهمی

چه را برای آموزش بعدی اساس کار خواهد بود، فرا . او در سطح سنی مربوط به خود آننهدمی

کند، شادمان خوب طراحی شده تجربه کسب می برنامه درسی. وی هنگامی که در یک ردیگیم

آموزانی فعّال، کنجكاو و کودکان زبان»(. 32، ص3515)ناعمی،  گذاردام میبه کل دنیای دانش گ

 توانند دانشهای بزرگساالن، میمند به اکتشاف هستند. با توجّه به منابع مناسب و کمکعالقه

ی منجر به یادگیر زیبرانگچالشو  بخشلذتشان را خود به خود بسازند. محیط امن، راحت و 

اساس آموزش و  (. پایه و32، ص2556دبستانی، پیش برنامه درسیراهنمای « )شودکودک می

توسعه طبیعی بازی حیاتی برای »دبستانی بر مبنای فعالیت بازی است یادگیری کودک پیش

های اصلی همه مراکز پیش از دبستان در انجام رضایت کودک نهفته کودکان است و فعالیت

 عنوان تحت را یپژوهش (،3512) فردی میعظ(. 2، ص2533)سون بورن، « است، نه نتیجه نهایی

. است داده انجام «دوم زبان عنوانبه یفارس یریادگی به کمک در ریتصو از استفاده ریتأث یبررس»

-تر سازد و در حوزهرا آسان یزبان فارس یریتواند امر یادگیر مایها نشان داده است که تصیافته

ی طراح» عنوان تحت که پژوهشی در ،(3513) عربی شته باشد.دامختلف زبان کاربرد  یها

 به دوزبانه مناطق آموزاندانش ورودی برای( آمادگی )دبستانشیپ دورهی آموززبان برنامه درسی

توان با ایجاد آمادگی جهت میانجام داده است به این نتیجه دست یافته است که  «ییابتدا دوره

آموزان وره، یادگیری تلفظ صحیح کلمات را به این گروه از دانشها در این دتلفظ مناسب کلمه
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های شفاهی زبان فارسی را فراهم یری در دقت و تمرکز حواس بر پیامیاد داده و اسباب یادگ

های زبان فارسی موجبات رسیدن به سایر ن با آموزش گنجینه مناسب از کلمهچنینمود، هم

آموزان با در نظر خلّاق و عالیق دانشه به تفكر ی توجّاهداف آموزشی را فراهم نمود. از طرف

ری در تدوین های علمی و فناوو پیشرفت یه به فرهنگ ملّگرفتن نیازهای جامعه و با توجّ 

پردازی و های تدریس ایفای نقش، الگوی بدیعهباشد. استفاده از روشمحتوا بسیار مؤثر می

 ژهیوبهآموزان در یادگیری این دانشربرد منابع مهم فراهم نمودن امكانات مشاهده و بازدید و کا

 یهاتیفعالکارگیری ه، فیلم و... و بهای مرتبط، کتابدیها و سیاستفاده از تصاویر، لوحه

باشد. در نظر گرفتن های هنری در تسهیل یادگیری مفید مینظیر موسیقی و تمرین برنامهفوق

دقیقه در  55نفر در هر کالس،  33تا  35استاندارد تعداد سالگی با  3آموزی قبل از آموزش زبان

استفاده محتوای درسی از آسان به مشكل و میزان ساعت مطلوب در آموزش،  عنوانبهروز 

های ارزش همچون پوشه کار و در نهایت استفاده از تخصص مربیانی با تحصیالت کاربرد روش

ر یو تأث یدوزبانگمورد در  شدهانجام یاهپژوهشحداقل لیسانس و مرتبط با آموزش زبان. 

از  یاد بوده است که به برخیار زیر کشورها بسیسا دبستان در یبر دوره یدبستانشیپ یدوره

)هوش وکسلر( کودکان  یعملكرد شناخت یادر مطالعه ،(3333) 3ویزبن :شودمیاشاره  هاآن

 یق ویج تحقیسه قرار داد. نتایمورد مقا یسیلانگ زبانهتکرا با کودکان  یو عبر یسیانگل دوزبانه

الپستوک یبچنین هم است. یشناخت یندهایدر فرا هازبانهتکها بر دوزبانه یدهنده برترز نشانین

مورد  یقیرا در تحق دوزبانهکودکان  5و کنترل توجه 2یشناخت یدگیچیپ یدر پژوهش ،(3333)

ها در حل زبانه نسبت به تک دوزبانهد کودکان یرسجه ین نتیبه ا یو پس از بررس قرارداد یبررس

مک  دارند. یبهتر یهاه( است عملكرد)توجّ یاز کنترل ذهن ییازمند سطوح باالیکه ن یمسائل

 یریپذریکرد تأث یرا بر رُشد زبان بررس یدبستانشیو آموزش پ مهدکودکاثر  ،(3310) 0یکارتن

نتایج . ن پژوهش بودین یافته ایترعمده کودکمهدط یمح یت کالمیفیرُشد زبان کودکان از ک

مورد  (2553) کشور جهان در مطالعه پرلز 53آموز از شدان 555/335/ -شرفت سواد خواندن پی

را به خود  53و ایران رتبه کشور رتبه اوّل  53است. کشور سوئد در میان  قرارگرفتهمقایسه 

                                                 
1. Ben-Zeev 

2. Cognitive Complexity 

3. Attentional Control 

4. Mccarteny 
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ای کمتر از سایر آموزان ایرانی و ترکیهبراساس نتایج این تحقیق، اوالً دانش اختصاص داد.

آموزان ایرانی در متون کشورها، از آموزش قبل از دبستان برخوردار بودند، ثانیاً عملكرد دانش

ادبی از متون اطالعاتی، بهتر بوده است. این مهم، اوالً در گروه افزایش فرصت آموزش قبل از 

)به نقل از کاکو وزی کالس اوّل ابتدایی است آمواددبستان، ثانیاً بنیانی مؤثرتر در روش س

ای تحت عنوان (، در پروژه2556) 5و الرنس 2، شیانگ3(. مانتی33-32صص ،3515جویباری،

یک « سالگی 3: عملكردهای شناختی و زبانی در سن کشور 35دبستانی در های پیشتجربه»

ها در ازای تعداد ساله 3ان پروژه؛ زبدست آمده از این های بهاساس یافتهرسی انجام دادند. بربر

ند به دهکه معلّمان در گروه پیشنهاد می و نوع غالب عملی کندیمهای تحصیل معلّم رُشد سال

کند تا جایی که یک ها رُشد میساله 3باشد. عملكرد شناختی نسبت شخص یا جامعه آزاد می

 و تنوع تجهیزات در دسترس ندکمیهای گروهی صرف بچّه وقت کمتری در کلیه فعالیت

های مخصوص هر کشوری اساس ویژگیهایی وجود دارد که برچنین یافتهیابد. همافزایش می

ها است ها و گروه کوچكی از فعالیتچّههای اوّلیه بها در برگیرنده فعالیتمتغیر است. این یافته

-ه به پژوهشتوجّباشد. با هماهنگ میبرد، یو با عوامل رو به رُشد مناسب که یادگیری را باال م

ارتباط  در در خارج از کشور، شدهانجامهای توان گفت که به نسبت پژوهشمی شدهانجام یها

طور گر کشور بهید یهااستان ی، برایدبستانشیپ یآموزنه زبانیدر زم برنامه درسیبا نیازسنجی 

-زبان یدر راستا شدهانجام یهاژوهشگر پیصورت نگرفته است، د یوجه پژوهشچیهمجزا، به

توان و تنها به یک مورد میاست  بوده یناکافو  یار موردیبس یدبستانشیمقطع پ یبرا یآموز

بستانی دپیش یدوره برنامه درسیطراحی »(، تحت عنوان 3513اشاره نمود که توسط عربی )

است که آن هم  گرفتهانجام« بتداییبه دوره ا دوزبانهآموزان مناطق )آمادگی( برای ورود دانش

و مهم است که به  یضرور یلین خیبنابراهای تهران بوده است. براساس نیازهای شهرستان

 یشترینظر ب هستند، با دقتِ  دوزبانهمختلف که  یهااستان یدبستانشیپ برنامه درسیموضوع 

 .پرداخته شود

 

 

                                                 
1. Montie 

2. Xiang 

3. Lawrence 
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 هایِ پژوهشيافته

جهت  دوزبانهدبستانی مناطق نوآموزان پیشآموزی برنامه زباناهدافِ مناسب  تحقیق: 3سؤال 

 کدام است؟ ورود به پایه اوّل ابتدایی

 های اهدافهای توصیفی مقولهآماره (.3)جدول شماره

 بیشترین کمترین واریانس انحراف معیار میانگین تعداد 

 53 3 6/20 36/0 33/21 356 گوش دادن

 23 6 13/33 03/0 53/33 356 سخن گفتن

آمادگی برای خواندن و نوشتن به 

 زبان فارسی
356 03/33 50/5 23/3 0 25 

 25 6 02/3 56/5 35/36 356 ارتقای نگرش مثبت به زبان فارسی

یانگین دهد که از دیدگاه معلمان و مربیان، مقوله گوش دادن، باالترین منشان می 3 جدول

 داده است. ها به خود اختصاص( را از بین مقوله33/21)

 های اهدافبندی مقولهاولویتنتایج آزمون فریدمن در خصوص  (.2)جدول شماره

 های اهدافمقوله اولویت
میانگین 

 رتبه
 تعداد

درجه 

 آزادی

 

مقدار خی 

 دو

 

-سطح معنی

 داری

 13/5 گوش دادن 3

356 5 2/225 555/5 

 35/2 سخن گفتن 2

5 
آمادگی برای خواندن و نوشتن به 

 فارسیزبان 
13/3 

 60/3 فارسیارتقای نگرش مثبت به زبان 0

( و p-value ≤53/5دست آمده )داری بهدهد که با توّجه به سطح معنینشان می 2جدول 

( با 12/3دویِ بحرانی )( بیشتر از خی2/225مشاهده شده ) 2كه مقدار خینیز با توجّه به این

اهدافِ مناسب برنامه  هایداری بین مقولهمعنی فاوتتوان گفت که تت میاس 5 یآزاددرجه 

، 31/5ی با میانگین رتبه« وش دادنگ»وجود داشته و مقوله  دبستانیی پیشآموزی دورهزبان

 دست آمده به خود اختصاص داده است.ههای باولویت اوّل را از بین رتبه
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جهت  دوزبانهدبستانی مناطق نوآموزان پیشآموزی زبان ترین محتوایمناسب تحقیق: 2سؤال 

 کدام است؟ ورود به پایه اوّل ابتدایی
 های محتواهای توصیفی مقولهآماره (.5)جدول شماره

 میانگین تعداد های محتوامقوله
انحراف 

 معیار
 بیشترین کمترین واریانس

 واقعـی و طبیعـی زبـان از محتـوا تهیه در

 شود استفاده
356 02/33 33/2 36/3 3 25 

 بـر مبتنی درس هر در ساختارها و هاواژه

 باشد آموزشی معیارهای
356 23/55 11/0 13/25 35 53 

 و هامتن در کنشی آموزش، افعال آغاز در

 آمــوزش گــاهتكیــه و محــور هــا،فعالیــت

 هستند

356 02/0 163/5 30/5 3 3 

 بـا متناسب و جذاب آموزشی هایفعالیت

 باشد هاآن نیازهای و عالیق و درک
356 15/55 23/3 31/23 3 53 

 اسـاسبـر آموزشـی هـایفعالیت محتوای

 شوند تدوین و تهیه کودک زبانی دانش
356 33/35 33/2 33/0 5 33 

 35 5 05/2 33/3 33/1 356 باشد محورفعالیت آموزشی، محتوای

ــاســروده و اشــعار از اســتفاده  کــالم و ه

 آهنگین
356 15/33 35/2 23/3 3 25 

 55 35 10/33 31/5 05/26 356 داستان

 از گیـریبهـره جـز بـه آمـوزش محتوای

 هـایآمـوزه بـر محلی، و بومی هایآموزه

 باشد استوار نیز یالمللنیب و ملّی دینی،

356 35/0 53/3 52/3 3 3 

 و جذاب آموزشی هایفعالیت»که از دیدگاه معلمان و مربیان، مقوله  دهدیمنشان  5جدول 

ها به ( را از بین مقوله15/55میانگین )باالترین « آموزاندانش نیازهای و عالیق و درک با متناسب

 خود اختصاص داده است.
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 های محتوابندی مقولهاولویتنتایج آزمون فریدمن در خصوص  (.0)جدول شماره

 های محتوامقوله اولویت
میانگین 

 رتبه
 تعداد

درجه 

 آزادی

مقدار 

 خی دو

سطح 

-معنی

 داری

3 
ب بـا درک های آموزشی جذاب و متناسفعالیت

 آموزان باشدو عالیق و نیازهای دانش
02/1 

356 1 553/130 555/5 

2 
ــر واژه ــی ب ــر درس مبتن ــاختارها در ه ــا و س ه

 معیارهای آموزشی باشد
53/1 

 25/3 داستان 5

 33/3 ها و کالم آهنگیناستفاده از اشعار و سروده 0

3 
زبان طبیعی و واقعـی اسـتفاده در تهیه محتوا از 

 شود
55/3 

6 
اسـاس دانـش های آموزشـی بـرمحتوای فعالیت

 زبانی کودک تهیه و تدوین شوند
32/0 

 55/5 محور باشدمحتوای آموزشی، فعالیت 3

1 
هــا و در آغــاز آمــوزش، افعــال کنشــی در مــتن

 گاه آموزش هستندها، محور و تكیهفعالیت
63/3 

3 

هـای گیری از آموزهمحتوای آموزش به جز بهره

-ملّی و بـین های دینی،بومی و محلی، بر آموزه

 المللی نیز استوار باشد

02/3 

( و p-value ≤53/5دست آمده )داری بهدهد که با توّجه به سطح معنینشان می 0جدول 

( با 33/33) دویِ بحرانیاز خی( بیشتر 55/130مشاهده شده ) 2كه مقدار خینیز با توجّه به این

وجود داشته و « محتوا»های مقولهداری بین توان گفت که تفاوت معنیاست می 1درجه آزادی 

با « آموزانب با درک و عالیق و نیازهای دانشهای آموزشی جذاب و متناسفعالیت»ی مقوله

 آمده به خود اختصاص داده است.دست های به، اولویت اوّل را از بین رتبه02/1 یمیانگین رتبه

 دوزبانهدبستانی مناطق نوآموزان پیشهای یادگیری ترین فعالیتمناسب تحقیق: 3سؤال 

 کدام است؟ جهت ورود به پایه اوّل ابتدایی
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 های یادگیریهای فعالیتهای توصیفی مقولهآماره (.3)جدول شماره

 میانگین تعداد های یادگیریهای فعالیتمقوله
حراف ان

 معیار
 بیشترين کمترين واريانس

 33 3 53/3 66/2 61/33 356 مهارت گوش دادن و توجه به دوره سكوت

 35 0 620/2 62/3 553/1 356 فرایند یادگیری زبان

 23 33 35/35 62/5 12/25 356 گاه آموزش نباشدزبان آگاهی تكیه

ــال ــتفاده از مث ــا و مصــداقاس ــوع و ه ــای متن ه

 گوناگون
356 253/0 553/3 531/3 3 3 

مهارت گوش دادن و »دهد که از دیدگاه معلمان و مربیان، میانگین مقوله نشان می 3 جدول

ها به خود اختصاص داده ( را از بین مقوله61/33، باالترین میانگین )«توجه به دوره سكوت

 است.
 های یادگیریتالیّ های فعبندی مقولهاولویتنتایج آزمون فریدمن در خصوص  (.6)جدول شماره

 های یادگیریهای فعالیتمقوله اولویت
میانگین 

 رتبه
 تعداد

درجه 

 آزادی

مقدار 

 خی دو

سطح 

 داریمعنی

 55/0 گاه آموزش نباشدزبان آگاهی تكیه 3

356 5 55/533 555/5 

 33/2 مهارت گوش دادن و توجه به دوره سكوت 2

5 

ا شـنیدن فرایند یادگیری زبان پیش از تولید آن ب

-یهای غیرزبانی معنپاسخ ارائهدار و یگفتار معن

 دار شود

50/2 

0 
هـا های درست زبان، از مثالبرای تثبیت ساخت

 های متنوع و گوناگون استفاده شودو مصداق
53/3 

( و p-value ≤53/5دست آمده )داری بهدهد که با توجّه به سطح معنیمی نشان 6جدول       

( با 12/3) یبحران دویِ( بیشتر از خی55/533مشاهده شده ) 2كه مقدار خیبه این توجّه نیز با

 «های یادگیریفعالیت» هایمقولهداری بین توان گفت که تفاوت معنیباشد میمی 5درجه آزادی 

ل ، اولویت او55/0ّی با میانگین رتبه« گاه آموزش نباشدزبان آگاهی تكیه»ی وجود دارد. و مقوله

 دست آمده به خود اختصاص داده است.های بهرا از بین رتبه
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 کدام است؟ دوزبانهمناطق  آموزاندانشهای ارزشیابی ترین شیوهمناسب تحقیق: 0سؤال 

         

 های ارزشیابیشیوههای های توصیفی مقولهآماره (.3)جدول شماره
 نبیشتری کمترین واریانس انحراف معیار میانگین تعداد 

طــور یابی بــهارزشــ
غیرمستقیم و بدون 
ـــودک  ـــاهی ک آگ

 انجام گیرد

356 33/32 06/2 53/6 5 33 

ــــز ارزشــــ یابی نی
ــوزش،  ــد آم همانن

 محور باشدفعالیت
356 35/23 35/5 23/33 1 23 

نیز همانند آموزش،  شیابیارز»دهد که از دیدگاه معلمان و مربیان، مقوله نشان می 3جدول 

 ها به خود اختصاص داده است.( را از بین مقوله35/23باالترین میانگین ) ،«محور باشدفعالیت

 های ارزشیابیهای شیوهبندی مقولهاولويتنتايج آزمون فريدمن در خصوص   (.8)هجدول شمار

 اولویت
های ههای شیومقوله

 ارزشیابی
میانگین 

 رتبه
 تعداد

درجه 

 آزادی

مقدار 

 خی دو

سطح 

 داریمعنی

3 
نیـــز هماننـــد یـــابی ارزش

 33/3 محور باشدآموزش، فعالیت

356 3 50/30 
555/

5 2 
ــــور  ــــه ط ــــیابی ب ارزش
غیرمستقیم و بـدون آگـاهی 

 کودک انجام گیرد
55/3 

( و p-value ≤53/5دست آمده )داری بهبا توجه به سطح معنیدهد که نشان می 1جدول  

( با 10/5دویِ بحرانی )( بیشتر از خی50/30) مشاهده شده 2 كه مقدار خینیز با توجّه به این

 «های ارزشیابیشیوه» هایهمقولداری بین گفت که تفاوت معنی توانیم باشدیم 3درجه آزادی 

، 33/3ی با میانگین رتبه «محور باشدیابی نیز همانند آموزش، فعالیتارزش»و مقوله  وجود داشته

 مده به خود اختصاص داده است.دست آهای بهاولویت اوّل را از بین رتبه

دبستانی مناطق نوآموزان پیش برنامه درسیترین راهبردهای تدریس مناسب تحقیق: 3سؤال 

 کدام است؟جهت ورود به پایه اوّل ابتدایی  دوزبانه
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 «دبستانیکودکان پیش برنامه درسیراهبردهای تدریس »های توصیفی مقوله آماره (.3)جدول شماره 

 برنامه درسیردهای تدریس راهبمقوله 

 دبستانیکودکان پیش

 

 مخالف

 )کامالً(

 مخالف

 )تقریبًا(

نه 

 مخالف

 نه ،

 موافق

 موافق

 )تقریبًا(

 موافق

 )کامالً(
 کل

میانگین 

 سؤاالت

)نظیر  برنامهفوقهای فعالیت

 موسیقی، نمایش و....(

 356 33 21 35 5 5 فراوانی
232/0 

 355 3/33 0/26 5/32 1/2 1/2 درصد

آمـــوزی از آمـــوزش زبـــان

 طریق تصاویر حیوانات

 356 61 55 3 5 5 فراوانی
303/0 

 355 2/60 5/21 3/0 1/2 5 درصد

ــاهده  ــدتکوتاهروش مش  م

)دیــدن یــک حیــوان، میــوه 

 و....(

 356 33 23 30 0 5 فراوانی

503/0 
 355 3/33 0/23 2/35 1/5 5 درصد

 گوییقصه

 356 33 22 3 2 5 فراوانی

652/0 
 درصد

5 3/3 
3/0 

1/25 6/32 
355 

3/3 0/35 

ــان ــا آمــوزیزب ــد ب ــر تأکی  ب

 عملی و شفاهی آموزش

 356 33 53 33 3 5 فراوانی
203/0 

 355 3/01 3/50 0/35 6/6 5 درصد

 های ورزشیفعالیت
 356 65 26 33 2 5 فراوانی

033/0 
 355 0/33 3/20 2/30 3/3 5 درصد

ن بـا اسـتفاده از آموزش زبا

 نقاشی

 356 33 53 0 0 5 فراوانی
005/0 

 355 3/32 1/56 1/5 1/5 5 درصد

آموزش زبان بـا اسـتفاده از 

 مشاغل مختلف

 356 33 55 35 3 5 فراوانی
552/0 

 355 3/33 3/53 5/32 3/0 5 درصد

آموزش زبان بـا اسـتفاده از 

 سرود

 356 32 05 33 5 5 فراوانی
55/0 

 355 3/03 3/53 0/35 1/2 5 درصد

های هنـری )کـاربرد تمرین

 موسیقی در زبان(

 356 33 23 35 3 5 فراوانی
226/0 

 355 3/33 0/23 5/32 3/1 5 درصد

کاربرد حرکـات مـوزون در 

 آموزیزبان

 356 33 55 33 6 5 فراوانی
313/0 

 355 3/01 5/21 3/33 3/3 5 درصد
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مقوله  گویان درموافقت پاسخ که باالترین میزاندهند نشان می 3های جدول داده

-قصه»، به آیتم دوزبانهآموزی در مناطق زبان برنامه درسی محتوای عنوانبه «تدریس راهبردهای»

را تقریباً موافق و « گوییقصه»موافقت گویه  گویان میزاندرصد پاسخ 0/35بوده است: « گویی

درصد کامالً مخالف و تقریباً  3/3خالف و حدود درصد نه موافق و نه م 3/0کامالً موافق، 

 اند.مخالف ارزیابی کرده
 های راهبردهای تدریسبندی مقولهاولویتنتایج آزمون فریدمن در خصوص (. 35) جدول شماره

 برنامه درسیراهبردهای های مقوله اولویت
میانگین 

 رتبه
 تعداد

درجه 

 آزادی

مقدار 

 خی دو

سطح 

 داریمعنی

 55/3 گوییقصه 3

356 35 33/01 555/5 

 61/6 آموزی از طریق تصاویر حیواناتآموزش زبان 2

 55/6 آموزش زبان با استفاده از نقاشی 5

 33/6 های ورزشیفعالیت 0

3 
مدت )دیـدن یـک حیـوان، روش مشاهده کوتاه

 میوه و....(
32/3 

6 
)نظیر موسـیقی، نمـایش  برنامهفوقهای فعالیت

 ....(و
15/3 

 12/3 آموزش زبان با استفاده از سرود. 3

 30/3 آموزش زبان با استفاده از مشاغل مختلف 1

 62/3 های هنری )کاربرد موسیقی در زبان(تمرین 3

 32/3 آموزی با تأکید بر آموزش شفاهی و عملیزبان 35

 56/3 آموزیکاربرد حرکات موزون در زبان 33

( و p-value ≤53/5دست آمده )داری بهدهد که با توجّه به سطح معنیمی نشان 35جدول 

( با درجه 53/31) یبحران 2از خی بیشتر( 33/01) شدهمشاهده 2كه مقدار خینیز با توجّه به این

وجود  «تدریس راهبردهای» هایمقولهداری بین گفت که تفاوت معنی توانیماست  35آزادی 

دست آمده به های به، اولویت اوّل را از بین رتبه55/3ی با میانگین رتبه «گوییقصه»و آیتم  تهداش

 خود اختصاص داده است.

دبستانی مناطق نوآموزان پیشترین منبع و ابزار یادگیری مناسب مناسب تحقیق: 6سؤال 

 کدام است؟جهت ورود به پایه اوّل ابتدایی  دوزبانه
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 «و ابزار یادگیری منبع»مقوله  های توصیفی. آماره(33)جدول شماره 

 منبع، و ابزار یادگیریمقوله 

 

 مخالف

 )کاماًل(

 مخالف

 )تقريباً(

نه 

 مخالف

 نه ،

 موافق

 موافق

 )تقريباً(

 موافق

 )کاماًل(
 کل

میانگین 

 سؤاالت

استفاده از تصاویر، لوح 

 مرتبط های CDو 

 356 31 33 6 5 5 فراوانی

625/0 
 درصد

5 1/2 
3/3 

3/33 6/35 
355 

1/2 3/33 

هـــا در کـــاربرد رنـــگ

آمــــوزش حــــروف و 

 کلمات

 356 35 22 3 3 3 فراوانی

333/0 
 355 3/61 1/25 3/0 3/0 3/5 درصد

ب، فیلم و استفاده از کتا

ـــاد  ـــرای ایج ـــوار ب ن

دادن های گـوشمهارت

 کردنو صحبت

 356 33 33 3 5 5 فراوانی

313/0 
 355 6/32 36 3/1 1/2 5 درصد

استفاده از نرم افزارهای 

ــه ــانرایان ــژه زب ای وی

 آموزی

 356 33 26 22 6 3 فراوانی

352/0 
 355 3/01 3/20 1/25 3/3 3/5 درصد

هـــای کـــاربرد برنامـــه

ـــان ـــونی در زب تلویزی

 آموزی

 356 66 33 36 0 3 فراوانی

561/0 
 355 5/62 3/33 3/33 1/5 3/5 درصد

و ابزار  منبع» هایمقوله گویان درموافقت پاسخ دهند که میزاننشان می 33های جدول داده

 3/33 کهیطوربهبوده است « های مرتبط CDاستفاده از تصاویر، لوح و »به آیتم  «یادگیری

را تقریبًا « های مرتبط CDاستفاده از تصاویر، لوح و »موافقت گویه  گویان میزاندرصد پاسخ

درصد کامالً مخالف و  1/2درصد نه موافق و نه مخالف و حدود  3/3، موافق و کامالً موافق

 اند.تقریباً مخالف ارزیابی کرده
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 های منبع و ابزار یادگیریبندی مقولهاولویتنتایج آزمون فریدمن در خصوص  (.32)ه جدول شمار
ت

اولوي
 

 های منبع و ابزار یادگیریمقوله
میانگین 

 رتبه

تعدا

 د

درجه 

 آزادی

ر مقدا

 خی دو

سطح 

معنی 

 داری

 53/5 مرتبط های CDاستفاده از تصاویر، لوح و  3

356 0 35/31 555/5 

2 
-ب، فیلم و نوار برای ایجاد مهارتاستفاده از کتا

 کردندادن و صحبتهای گوش
20/5 

 33/5 ها در آموزش حروف و کلماتکاربرد رنگ 5

 16/2 آموزیهای تلویزیونی در زبانکاربرد برنامه 0

 02/2 آموزیای ویژه زباناستفاده از نرم افزارهای رایانه 3

( و نیز p-value ≤53/5دست آمده )داری بهدهد که با توجّه به سطح معنینشان می 32جدول  

با درجه  (03/3) یبحران 2 یخاز  تربیش( 35/31مشاهده شده ) 2كه مقدار خیبا توجّه به این

وجود  «منبع و ابزار یادگیری» هایمقولهداری بین توان گفت که تفاوت معنیت. میاس 0آزادی 

، اولویت اوّل 53/5ی با میانگین رتبه «های مرتبط CDاستفاده از تصاویر، لوح و »و مقوله داشته 

 دست آمده به خود اختصاص داده است.های بهرا از بین رتبه

دبستانی مناطق به نوآموزان پیشارائه مطالب مناسب برای  زمانمدت تحقیق: 7سؤال 

 کدام است؟جهت ورود به پایه اوّل ابتدایی  دوزبانه

 «دبستانیت زمان مناسب برای ارائه مطالب به کودکان دوره پیشمدّ» هایمقوله های توصیفیآماره (.35)جدول شماره 

 
 مخالف
 )کامالً(

 مخالف
 )تقریبًا(

 خالفمنه 
 موافق نه ،

 موافق
 قریبًا()ت

 موافق
 )کامالً(

 کل
میانگین 
 سؤاالت

ساعت در  2
 روز باشد

 356 25 33 23 35 22 فراوانی
533/5 

 355 3/23 3/33 0/23 5/32 1/25 درصد
ساعت در  3:55

 روز باشد
 356 23 22 55 35 25 فراوانی

352/5 
 355 1/33 1/25 3/53 0/3 3/31 درصد

دقیقه در  55
 روز باشد

 356 23 25 25 33 36 فراوانی
260/5 

 درصد
3/33 36 

3/23 
3/23 3/23 

355 
3/53 2/03 

تا حداکثر  33
دقیقه در  25

 روز باشد

 356 23 33 25 33 23 فراوانی
551/5 

 355 3/23 3/33 3/31 0/35 0/23 درصد
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اسب من زمانمدت»مقوله  گویان درموافقت پاسخ دهد که میزاننشان می 35های جدول داده

 دقیقه در روز 55»، به آیتم دوزبانهدر مناطق  «دبستانیبرای ارائه مطالب به کودکان دوره پیش

دقیقه در روز  55»موافقت گویه  گویان میزاندرصد پاسخ 2/03 کهیطوربهبوده است « باشد

درصد  3/53درصد نه موافق و نه مخالف و حدود  3/23را تقریباً موافق و کامالً موافق، « باشد

 اند.کامالً مخالف و تقریباً مخالف ارزیابی کرده

 آموزیهای مّدت زمان مناسب برای زبانبندی مقولهاولویتنتایج آزمون فریدمن در خصوص  (.30شماره )جدول 

 اولویت
مناسب  زمانمدتهای مقوله

 برای ارائه مطالب

میانگین 

 رتبه
 تعداد

درجه 

 آزادی

مقدار خی 

 دو
 یداریمعنسطح 

 65/2 دقیقه در روز باشد 33 1

356 5 35/3 612/5 

 35/2 ساعت در روز باشد 1:35 2

 00/2 ساعت در روز باشد 2 3

4 
دقیقـه در روز  23تا حـداکثر  11

 باشد
05/2 

( و p-value ≥53/5دست آمده )داری بهدهد که با توجه به سطح معنینشان می 30جدول    

( با 12/3) یبحران 2از خی ترکوچک( 35/3مشاهده شده ) 2كه مقدار خیننیز با توجّه به ای

ت زمان مناسب برای ارائه مدّ»مقوله داری بین توان گفت که تفاوت معنیاست می 5درجه آزادی

با  «دقیقه در روز باشد 55»که آیتم در حالی وجود نداشته؛ «دبستانیمطالب به کودکان دوره پیش

 دست آمده به خود اختصاص داده است.های به، اولویت اوّل را از بین رتبه65/2ی میانگین رتبه

دبستانی نوآموزان پیشآموزی شرایط محیطی مناسب برای یادگیری زبان تحقیق: 8سؤال 

 کدام است؟ جهت ورود به پایه اوّل ابتدایی دوزبانهمناطق 
 یطی مناسبشرایط محهای های توصیفی مقولهآماره .(33)ه جدول شمار

 میانگین تعداد شرایط محیطی مناسبهای مقوله
انحراف 

 معیار
 بیشترین کمترین واریانس

فضای آموزشی دوسویه، فعال، پرتحرک، امن و 

 دبخش باشتلذّ
356 20/52 32/0 33/36 35 53 

 33 5 56/3 53/5 20/35 356 فضای فیزیكی
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فضای آموزشی دوسویه، »بیان، مقوله دهد که از دیدگاه معلمان و مرنشان می 33جدول    

ها به خود ( را از بین مقوله20/52باالترین میانگین )« بخشتفعال، پرتحرک، امن و لذّ

 اختصاص داده است.
 های شرایط محیطی مناسببندی مقولهاولویتنتایج آزمون فریدمن در خصوص  .(36شمار )جدول 

 اولویت
های شرایط محیطی مناسب برای مقوله

 دگیرییا

میانگین 

 رتبه
 تعداد

درجه 

 آزادی

مقدار 

 خی دو

ح سط

 داریمعنی

3 
دوسویه، فعال، پرتحرک، امـن فضای آموزشی 

 بخش باشدو لذت
2 

356 3 55/356 555/5 

 3 فضای فیزیكی 2

( p-value ≤53/5دست آمده )داری بهدهد که با توجّه به سطح معنیمی نشان 36جدول    

( با 10/5) یبحران 2از خی تربزرگ( 55/356مشاهده شده ) 2كه مقدار خیبه اینو نیز با توجّه 

شرایط محیطی مناسب » هایمقولهداری بین توان گفت که تفاوت معنیاست می 3درجه آزادی 

فضای آموزشی دوسویه، »و مقوله  وجود داشته «دبستانیآموزی کودکاِن پیشبرای یادگیری زبان

دست های به، اولویت اوّل را از بین رتبه2با میانگین رتبه  «بخشتو لذّ فعال، پرتحرک، امن

 آمده به خود اختصاص داده است.

دبستانی مناطق نوآموزان پیشبندی مناسبِ های گروهانواع و اقسام شیوه تحقیق: 9سؤال 

 کدام است؟جهت ورود به پایه اوّل ابتدایی  دوزبانه

 «دبستانیبندی مناسبِ کودکان پیشهای گروهانواع و اقسام شیوه»مقوله  وصیفیهای تآماره .(33)جدول شماره 

 
 مخالف
 )کامالً(

 مخالف
 )تقریبًا(

 مخالفنه 
 نه موافق

 موافق
 )تقریبًا(

 موافق
 کل )کامالً(

میانگین 
 سؤاالت

تا  35در هر کالس 
 نفر باشد 33

 

 356 33 26 30 3 0 فراوانی
30/0 

 درصد
1/5 6/6 

2/35 
3/20 3/33 

355 
0/35 0/36 

تا  33در هر کالس 
 دنفر باش 25

 356 23 53 33 30 3 فراوانی
63/5 

 355 0/23 1/56 36 2/35 6/6 درصد
تا  25در هر کالس 

 نفر باشد 23
 356 33 33 52 26 26 فراوانی

31/2 
 355 0/35 0/35 2/55 3/20 3/20 درصد

تا  23در هر کالس 
 نفر باشد 55

 356 3 3 32 26 30 اوانیفر
33/3 

 355 3/1 3/0 5/33 3/20 3/35 درصد



 3535، زمستان نهم، سال 53درسی، شماره فصلنامه مطالعات برنامه       

44 

 

انواع و اقسام » هایمقوله گویان درموافقت پاسخ دهند که میزاننشان می 33های جدول داده

 35در هر کالس »، به آیتم دوزبانهدر مناطق  «دبستانیبندی مناسِب کودکان پیشهای گروهشیوه

در هر »موافقت گویه  گویان میزاندرصد پاسخ 0/36که طوری است به بوده« نفر باشد 33تا 

درصد نه موافق و نه مخالف و  2/35را تقریباً موافق و کامالً موافق، « نفر باشد 33تا  35کالس 

 اند.درصد کامالً مخالف و تقریباً مخالف ارزیابی کرده 0/35حدود 

 بندیهای گروهبندی انواع و اقسام شیوهاولویت نتایج آزمون فریدمن در خصوص (.31شماره )جدول 

 اولویت
-های گروههای انواع و اقسام شیوهمقوله

 بندی

میانگین 

 رتبه
 تعداد

درجه 

 آزادی

مقدار 

 خی دو

سطح 

 داریمعنی

 20/5 نفر باشد 33تا  35در هر کالس  3

356 5 26/353 555/5 
 55/5 نفر باشد 25تا  33در هر کالس  2

 35/2 نفر باشد 23تا  25هر کالس  در 5

 65/3 نفر باشد 55تا  23در هر کالس  0

( و p-value ≤53/5دست آمده )داری بهدهد که با توجّه به سطح معنینشان می 31جدول  

( با 12/3بحرانی ) 2از خی تربزرگ( 26/353مشاهده شده ) 2که مقدار خینیز با توجّه به این

های انواع و اقسام شیوه» هایمقولهداری بین توان گفت که تفاوت معنیاست می 5درجه آزادی 

، 20/5با میانگین رتبه « نفر باشد 33تا  35در هر کالس »و مقوله وجود داشته  «بندیگروه

 دست آمده به خود اختصاص داده است.های بهاولویت اوّل را از بین رتبه

دبستانی و معلّمان پایه اوّل ابتدایی گروه از مربیان پیش بین نظرات دوآیا  تحقیق: 13سؤال 

جهت ورود به  دوزبانهدبستانی مناطق نوآموزان پیش آموزیزبان برنامه درسیهای در مورد نیاز

 کالین تفاوت وجود دارد؟ مدلبر اساس پایه اوّل ابتدایی 
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دبستانی و معلّمان پایه اوّل های مربیان پیشهدیدگاویتنی در خصوص  – مان U ننتایج آزمو. (33)ه شمار جدول

 برنامه درسیگانه صر ُنهابتدایی در زمینه عنا

گانه عناصر نه

 نیکال
 میانگین رتبه تعداد مقطع

 uمقدار 

 ویتنی -من
Z 

سطح 

 داریمعنی

 اهداف
 30/65 35 ابتدایی

353 15/0 555/5 
 31/52 55 دبستانیپیش

 محتوا
 52/63 35 ابتدایی

502 11/3 555/5 
 56/23 55 دبستانیپیش

های فعالیت

 یادگیری

 01/60 35 ابتدایی
055 03/3 555/5 

 23/23 55 دبستانیپیش

های شیوه

 ارزشیابی

 62/60 35 ابتدایی
35/532 36/3 555/5 

 13/21 55 دبستانیپیش

برنامه راهبردهای 

 درسی

 33/62 35 ابتدایی
332 33/0 555/5 

 32/52 55 دبستانیپیش

و ابزار  منبع

 یادگیری

 10/63 35 ابتدایی
336 52/0 555/5 

 56/53 55 دبستانیپیش

مناسب  زمانمدت

 برای ارائه مطالب

 56/36 35 ابتدایی
35/333 050/3 333/5 

 33/03 55 دبستانیپیش

 فضا
 33/65 35 ابتدایی

35/633 30/5 555/5 
 32/56 55 دبستانیپیش

 بندیگروه
 65/31 35 ابتدایی

155 31/2 555/5 
 33/02 55 دبستانیپیش

مورد « زمان»گانه کالین به غیر از عنصر هعناصر نُ دهد کهنشان می 33های جدول یافته

در همه موارد به غیر از عنصر  zبه نحوی که مقدار قدر مطلق آزمون  موافقت نمونه آماری بوده

( برای هشت .sig= 555/5) دست آمدههداری بیو سطوح معن 36/3از مقدار  ترگبزر« زمان»

-توان گفت که بین نظرات دو گروه از مربیان پیشلذا می ،در حد مطلوبی است عنصر دیگر
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دبستانی آموزی پیشزبان برنامه درسیابتدایی در مورد نیازهای  دبستانی و معلّمان پایه اوّل

ی دارد. در خصوص مؤلفهداری وجود یمعنتفاوت  «زمان»غیر از مؤلفه  کالین به مدلبراساس 

 36/3 از z و مقدار قدر مطلق آماره 35/5از  تربزرگداری چون مقدار سطح معنی« زمان»

( و معلّمان پایه اوّل 33/03دبستانی )ن گفت که بین دیدگاه مربیان پیشتواتر است لذا میکوچک

« زمان»اساس مؤلفه بردبستانی آموزی پیشزبان برنامه درسینیازهای  در مورد( 56/36ابتدایی )

 سان است.یك نظر دو گروه «زمان» یدر خصوص مؤلفهداری وجود نداشته و فاوت معنیت

 گیرینتیجه

ابتدایی در مورد  دبستانی و معلّمان پایه اوّلاز مربیان پیشدر مقایسه نظرات دو گروه 

جهت ورود به پایه اوّل  دوزبانهدبستانی مناطق آموزان پیشنو آموزیبانز برنامه درسینیازهای 

« زمان» عنصرعناصر به استثنای  این که میاندهد ها نشان مییافته ،کالین مدلاساس بر ابتدایی

توان استنباط کرد که ی زمان میدار نبودن مؤلفهدر مورد معنی .داردوجود  دارتفاوت معنی

-کالین هم گانه  نُهدبستانی، بر بعضی از عناصر مربیان پیش یاندازهبهبتدایی ل امعلّمان پایه اوّ

ترین زمان دبستانی، مناسبتوانند همانند مربیان پیشر زمان، تسّلط کافی نداشته و نمیچون عنص

عمده پژوهش  جینتا دبستانی به پایه اوّل ابتدایی تشخیص دهند.را جهت ورود کودکان پیش

های آموزشی فعالیت« محتوا»مقوله گوش دادن؛ در عنصر « اهداف»دهد که در عنصر می نشان

های یادگیری فعالیت»عنصر  آموزان؛ درجذاب و متناسب با درک و عالیق و نیازهای دانش

محور بودن ارزشیابی -فعالیت «ارزشیابی»در عنصر گاه آموزش نباشد؛ آگاهی تكیهزبان« کودکان

« و ابزار یادگیری منبع»گویی؛ در عنصر قصه« راهبردهای تدریس» وزش؛ در عنصرنیز همانند آم

دقیقه در روز؛ در عنصر  55« زمان»های مرتبط؛ در عنصر  CDاستفاده از تصاویر، لوح و 

 35«بندیگروه»بخش و در عنصر سویه، فعّال، پرتحرک، امن و لذّتفضای آموزشی دو« محیط»

نتایج  ؛ کهاالترین اولویت را در بین نیازها به خود اختصاص داده استنفر در هر کالس؛ ب 33تا 

خوانی (، هم3512فرد )( و عظیمی3513های عربی )این تحقیق در عنصر منبع و ابزار، با یافته

ای محسوب ، یک روش یادگیری مشاهدهCD دارد. به این دلیل که استفاده از تصاویر و لوح و

ه عكس و تصاویر است کودکان را به یادگیری بیشتر تشویق و باعث شود و چون در برگیرندمی

( 3513های عربی )بندی با یافتهدر عناصرزمان و گروه ؛ وتقویت دیدن و شنیدن آنان خواهد شد
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همیشه ظرفیت کمتر کالس، کیفیت کنترل را باال  دهددارد، چرا که تجربه نشان می یخوانهم

کاهد باال بردن زمان باید به مرور و خستگی و استرس کودکان می برده و نیز مدّت زمان کمتر از

شود به دبستانی توصیه نمیدقیقه برای کودکان پیش 55متناسب با سن کودکان باشد که بیشتر از 

بنابراین، بر اساس نتایج پژوهش ؛ این دلیل که تمرکز و توجّه این کودکان کوتاه مدّت است

دبستانی مناطق آموزی پیشزبان برنامه درسی در تعیینموزش، شود که مجریان آپیشنهاد می

 :دوزبانه

 هایی را )شناسایی نام اشیاء، تمییز هایِ شنیدن و گوش دادن فعّالیتبا هدف تقویت مهارت

جهت ایجاد انگیزه یادگیری زبان دوّم، محتوا را کالم موزون از غیر موزون،...( طراحی و 

ی جذاب که دارای کارکردهای ذهنی و در قالب یک مجموعه های آموزشمتناسب با فعالیت

 و انتخاب نمایند. یطراح شودیمر ساده به پیچیده در آن رعایت مرتبط با هم که سی

 و ناخودآگاه میرمستقیغها روش آموزش جهت جلوگیری از فرایند یادگیری در تعیین فعالیت 

 )به مانند فراگیری زبان مادری( مد نظر قرار دهند.

  های آموزشی و با استفاده از حواس و فرایندهای مختلف حین انجام فعالیتارزشیابی در

گویی ، و در راهبردهای تدریس از فعّالیت قصهذهنی و با تأکید بر افعال کنشی انجام گیرد

 های محلّی( استفاده کنند.ویژه قصه)به

 چون تصاویر، لوح وبا استفاده از منابعی هم CD یزان تقویت شنیدن و دیدنمرتبط م یها 

و نداشتن تمرکز  هاآنور جلوگیری از خستگی و استرسِ کودکان را افزایش داده و به منظ

دقیقه در روز آموزش  55آموزی را بیشتر از این کودکان، مطالب زبان طوالنی با توجه به سن

 ندهند.

  گنجینه لغاتِ کودکان « بخش، امن و لذتپرتحرکسویه، فعال،  فضای آموزشی دو»با ایجاد

را افزایش داده و با توجّه به پُرتحرک بودن این کودکان، جهت تسلّط و کنترل بهتر بر 

 نفر در نظر بگیرند. 33تا  35یادگیری آنان، ظرفیت هر کالس را 

 نامهتابک

و  دوزبانهآموزان پسر مقايسه تأثیر دوره آمادگی بر عملکرد تحصیلی دانش(. 3532ادیب، یوسف )

 نامه کارشناسی ارشد.. پایانبانه مقطع ابتدايی در شهرهای تبريز و تهرانيک ز
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، ترجمه اصغر اقدی، آموزش و مسأله دو زبانگی(. 3563و مک کی، ویلیام رالف )سیگوان، میگوئل 

 پور.لیلی انگجی و .... انتشارات ادیب

آموزان برای ورود دانش )آمادگی( دبستانیدوره پیش برنامه درسیطراحی (. 3513عربی، معصومه )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران. ی. رسالهبه دوره ابتدايی دوزبانهمناطق 

 عنوانبهاستفاده از تصوير در کمک به يادگیری فارسی  ریتأثبررسی (. 3512) فرد، فاطمهعظیمی

 . دانشگاه عالمه.زبان دوم، رساله کارشناسی ارشد

تهران:  .آموزی در زبان فارسی در پايه اوّل ابتدايیهای سوادروش(. 3515) اصغریعلکاکوجویباری، 

 اوّل. چاپ وزارت آموزش و پرورش، پژوهشكده تعلیم و تربیت.

. ترجمه نگرش و انگیزش در يادگیری زبان دوّم(. 3533) یا گاردنر، ربرت، سی و المبرت، واالس.

 زهره کسائیان. انتشارات دانشگاه اصفهان.

های آموزشی و راهنمای برنامه و فعالیتریزی و تألیف کتب درسی، دفتر برنامه دبستانیپیش گروه

 (. انتشارات مدرسه.3511. )دبستانیی پیشپرورشی دوره
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