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 چکیده
 روش آمیخته بر تقویت بر اساسخواندن کردی  یدرسکمککتاب  یرتأثمیزان شناخت هدف پژوهش، 

تان مریوان کودکان دو زبانه شهرس خواندن و نوشتن در کتاب فارسی بخوانیم و بنویسیم پایه اول ابتدایی در
جدول  بر اساساطالعات از طریق اجرای آزمون محقق ساخته  یآورجمع. باشدیم 19-1311در سال 

بینی و مند بازنظام طوربهمشخصات، روایی محتوایی و از معلمان پایه اول و متخصصان که محتوای آزمون را 
 کرونباخ یاآلف بر اساس قرار گرفت. پایایی آن ییدتأارتباط آن را در حیطه محتوایی ارزیابی نمودند مورد 

 هاداده وتحلیلیهتجزو برای  مطلوبی است. روش پژوهش نیمه آزمایشی پایایی یدهندهنشان تعیین شد که 7/0
پژوهش  است. نتایج در این شدهاستفادهوابسته وجود داشت از واریانس چند متغیره  یرمتغبیش از یک  چون

وش آمیخته در دو گروه کنترل و آزمایش ر بر اساسخواندن کردی  یدرسکمک آموزش کتاب نشان داد که
در  دست خط و نوشتن یهامؤلفهفراگیری خواندن و نوشتن و در  یاز نظر خواندن در مرحله نخستین مرحله

میخته روش آ بر اساس خواندن کردی یدرسکمکبه نفع گروه آزمایش است. درنتیجه آموزش کتاب  امالء
 شود.پایه اول کودکان دو زبانه می یسیمو بنوباعث تقویت خواندن و نوشتن در کتاب فارسی بخوانیم 

 یدرسکمکآموزش کتاب کودکان دو زبانه،  ،خواندن و نوشتن: واژگان کلیدی
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 مقدمه

دیان، اهای بسیاری مواجه ساخته است، کثرت در حاضر، او را با کثرت در جهانزندگی بشر 
ها. آماده ساختن افراد برای پذیرش این ها، رنگ پوست، نژاد و امثال اینها، فرهنگزبان

دابیر، محتوا ها، تو تعامل فعال با آن مستلزم نوع خاصی از سازوکار یزبرانگاعجابگوناگونی 
جاد یرا در فراگیران ا یتوجهقابلانبساط روحی  تنهانههای مناسب آموزشی است که و شیوه

عان و احترام متقابل با همنو یجوارهمآموزد چگونه با رعایت حسن بلکه به افراد می کندیم
 وفرصتی برای رشد خود تلقی کنند )عزیزی  عنوانبهتهدید بلکه  منزلهبهرا نه  هاآن

 (1331،همکاران
است  تبه معنی دانستن و به کار بستن دو یا چند زبان متفاو 9یچندزبانگ یا 1دو زبانگی

فرد بتواند از هر یک از دو زبان بسته به موقعیت برای رفع نیازهای ارتباطی  کهیطوربهو 
درباره افراد و یا جوامعی  یچندزبانگ(. واژه دو زبانگی یا 1371پور، خود استفاده کند )نیلی

کنند گیرند. اکثر مردم تصور میرود که بیش از یک زبان را در امر ارتباط بکار میبکار می
اند. اکثر جوامع و افراد چند زبانه کهیدرحالباشد  زبانهیککه در شرایط عادی جامعه باید 

حتی اگر کشوری یک زبان رسمی هم داشته باشد  شمارندانگشتنادر و  زبانهیکجوامع 
گیرد یم کارراهکنند و هر قوم زبان خاص خود مختلفی تکلم می یهازباناقوام ساکن آن به 

 هاستزبانهشود آموزش دو که به امر دو زبانگی مربوط می یمسائل(. یکی از 1394 )کمالی،
در تمامی کشورهای دو زبانه سعی بر این است که این مشکل را تا حد امکان رفع کنند اما 

ر باند به یک الگوی صحیح آموزشی دست یابند که واقعیت این است که تاکنون نتوانسته
(. دو زبانگی یکی از 1371 پور،طور یکسان آموزش ببیند )نیلیبه ن افراد دو زبانهآ اساس
کشور  هجملاز ای است که در نظام تعلیم و تربیت خیلی از کشورهای جهان پیچیده مسائل

های زیادی ها و گویشما وجود دارد. کشور ایران از جمله کشورهایی است که دارای زبان
کشور متفاوت است و کودکان این مناطق قبل از ورود به مدرسه با  است که با زبان رسمی

زبان رسمی کشور را  کنند و بعد از ورود به مدرسهاین زبان یعنی زبان مادری تکلم می
 .(1371موزشی متفاوت است )براهنی، که در آن زبان مادری کودک با زبان آ گیرندیفرام

                                                      
1. Bilingualism 

2. Multilingual 
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و  جانبههمهدر توسعه انسانی و توسعه  ندهکنیینتععنوان یک عامل به وپرورشآموزش
 یمؤثرش تواند نقی میپایداری اجتماعی و اقتصادی با کسب حساسیت کافی در این زمینه

یل است و پایه هر ارتباطی را زبان تشک یک فرایند ارتباطی وپرورشآموزشزیرا ؛ ایفا کند
ا شود تمی معنا نخواهد داشت. فرد دو زبانه وپرورشآموزشبدون زبان ارتباطی  ؛ ودهدمی

در زبان دومی که هنوز با آن باشد،  اییهو پاخواندن و نوشتن را که خود مهارتی مهم 
موجب  تواندزبان اول میبدون دلیل  ظاهراًو  یناگهاناست، بیاموزد. کنار گذاشتن  نامأنوس

بار، ان اول گردد )ویسی ترد زبالقای نگرش منفی نسبت به زبان دوم و یا القای ضرورت ط
ما از جمله کشورهای است که هم از لحاظ فردی و هم از لحاظ اجتماعی دو  کشور (.1334

شود. نظام آموزشی یک دستی در مورد تمامی دانش آموزان اجرا می یطورکلبهزبانه است، 
 چقدر است عنوان زبان رسمیبا زبان فارسی به هاآنکه میزان آشنایی از این نظرصرف

چون کودکان سردرگم  یبا صفاتبرخی از محققان از کودکان دوزبانه  (.1334)عالیی، 
کان بعضی از دیگر معتقدند که کود .کنندیمکودکان با نقص زبانی یاد  و باازنظر روانی 

 .(1163، 1دی بولد) دچار بیماری اسکیزوفرنی هستند. و اغلباند دوزبانه دوشخصیتی
ی روش تدریس زبان فارسی در ( در پژوهشی با عنوان بحث درباره1350شفیعی ) اصغریعل

زان آموهای آذربایجان با هدف بررسی میزان یادگیری درس فارسی در نزد دانشدبستان
دانش آموزان در مورد یادگیری تلفظ کلمات  -1نشان داد:  (سال اول دو زبانه )ترک و فارس

 و مفهومدانش آموزان در مورد درک معنی  -9اند. اوانی داشتهمشکالت فر هاآنتازه و بیان 
 -4نوشتن شکل چاپی کلمات برایشان دشوار است.  -3کلمات، مشکل یادگیری داشتند. 

مانند  یدر دروس -5. کنندیبرموار از کسب مهارت در خواندن، کلمات را طوطی یجابه
( 1379گردید. بهرام اصل فتاحی )ه میبیشتری مشاهد یماندگعقب یاو جغرافانشاء و تاریخ 

بانه و دو زبا عنوان بررسی و مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر یک در تحقیقی
و دو  نهزبایکآموزان زبانه در دروس فارسی و امالء به این نتیجه رسید که بین نمره دانش

ایه روس امالء و فارسی پمربوط به د اختالفداری وجود دارد. بیشترین زبانه اختالف معنی
 اول ابتدایی بود.

بر یادگیری زبان  مؤثربررسی عوامل "( در تحقیقی با عنوان 1376امانی قرانی مقدم )
نشان  "شهر بجنورد  زبانیرفارسیغآموزان در مناطق دانش یمندسازعالقهی فارسی و شیوه

                                                      
1. Diebold 
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از  و علومفارسی داد که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوزبانه در دروس امالء و 
 و گروهدکمتر است. ولی پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی بین  زبانهیکآموزان دانش

مقایسه "( در پژوهشی با عنوان 1334محمدی )تفاوت معناداری را نشان نداد. انور شاه
آموزان  شو دان زبانهتکپیشرفت تحصیلی بین دروس امالء و ریاضی در دانش آموزان دختر 

لی به این نتیجه رسید که بین پیشرفت تحصی"دو زبانه در پایه سوم ابتدایی شهر سنندج
و دو زبانه در دروس امالء تفاوت معناداری وجود دارد. سالم ویسی  زبانهیکآموزان دانش
 توجه برنامه درسی به زبان مادری بر پیشرفت تحصیلی یرتأث"با عنوان  ی( پژوهش1334تبار )
آموزان دو زبانه مقطع ابتدایی شهرستان مریوان و ارائه یک الگوی مناسب دانش
به این نتیجه رسید که توجه به برنامه درسی در مقطع ابتدایی به زبان مادری بر "یآموززبان

 است. مؤثرپیشرفت تحصیلی کودکان دو زبانه ابتدایی شهر مریوان 
قایسه مشکالت خواندن بین بررسی و م"( پژوهشی با عنوان 1310حمیرا احمدی )

و فارس زبان پایه سوم ابتدایی در کتاب فارسی بخوانیم  دختر کردآموزان دوزبانه دانش
بانه و دو ز زبانهیکبیان کرد که بین مشکالت خواندن دانش آموزان  "شهرستان روانسر

 د.تفاوت معناداری وجود ندار
گر ه مشکالتی وجود دارد، پژوهشاگر بپذیریم که در خواندن و نوشتن کودکان دو زبان

به  توانمی ()خواندن کردی یدرسکمککه آیا با کمک کتاب  یابددردر صدد است تا 
های خواندن و نوشتن کودکان دو زبانه کمک کرد یا نه؟ برای پاسخگویی تقویت مهارت

 شود.چهار فرضیه فرعی تدوین و آزمون می ، یک فرضیه اصلی وسؤالبه این 
ر روش آمیخته ب بر اساسخواندن کردی  یدرسکمکآموزش کتاب  :فرضیه اصلی

بانه زتقویت خواندن و نوشتن در کتاب فارسی بخوانیم و بنویسیم پایه اول ابتدایی کودکان دو
 .است مؤثرشهرستان مریوان 

 فرعی یهاهیفرض
روش آمیخته بر تقویت خواندن  بر اساسخواندن کردی  یدرسکمکآموزش کتاب  .1

ایه اول ابتدایی پ یسیمو بنوو نوشتن در کتاب فارسی بخوانیم  در بعد توسعه آمادگی خواندن
 است. مؤثرکودکان دو زبانه 
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واندن خ یتبر تقوروش آمیخته  بر اساسخواندن کردی  یدرسکمکآموزش کتاب  .9
پایه  یسیمنوو باب فارسی بخوانیم در بعد نخستین مرحله فراگیری خواندن و نوشتن در کت

 است. مؤثراول ابتدایی کودکان دو زبانه 
روش آمیخته بر تقویت خواندن  بر اساسخواندن کردی  یدرسکمکآموزش کتاب  .3

و زبانه پایه اول کودکان د یسیمو بنودر کتاب فارسی بخوانیم  الخطرسمو نوشتن در بعد 
 است. مؤثر

روش آمیخته در تقویت  بر اساسخواندن کردی  یدرسکمک. آموزش کتاب 4
خواندن و نوشتن در بعد امالء در کتاب فارسی بخوانیم و بنویسیم پایه اول ابتدایی کودکان 

 است. مؤثر دو زبانه

 پژوهش روش
روش تحقیق در این پژوهش، روش نیمه آزمایشی است. برای اجرای تحقیق و گردآوری 

استفاده شده است. در این طرح  های ایستاقایسه گروهم اطالعات از طرح نیمه آزمایشی
ر آن شود و گروهی که متغیر مستقل بآزمایشی، بین گروهی که متغیر مستقل بر آن اجرا می

ی صورت تصادفها بهگیرد. در این طرح انتخاب آزمودنیشود مقایسه صورت میاجرا نمی
سعی شده است دو گروه از نظر عوامل  وجودبااین(. 334ص  1335شود )دالور، انجام نمی

 به حداقل برسد. گرمداخلهمعادل و یکسان باشند تا اثر متغیرهای  اثرگذار
                       X                           T1 

 
                                              T2 

 های ایستاطرح مقایسه گروه .1شکل 

دانش آموزان مشغول به از بین  در این پژوهش: گیریروش نمونه، نمونه و جامعه
گیری در با استفاده از روش نمونه 19-11تحصیل پایه اول ابتدایی شهرستان مریوان در سال 

روه برای گ (دو مدرسه )دخترانه و پسرانه که ؛نمونه انتخاب شدند عنوانبهمدرسه  4دسترس 
برای گروه آزمایش. برای اجرای آزمایش از میان  (کنترل و دو مدرسه )دخترانه و پسرانه

دختر برای گروه آزمایش و همان تعداد نیز  19 وپسر  19نفر  94نفر که  43مدارس مذکور 
 .نمونه انتخاب شدند عنوانبهبرای گروه کنترل از کودکان دو زبانه پایه اول ابتدایی 
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جدول  اساس بر بود که آزمون محقق ساخته پژوهش شامل:گیری اندازه ابزار
ن هایی را که ایابتدا حروف مشترک بین کردی و فارسی را جدا کرده و درس ،مشخصات

حروف مشترک را داشت برای گروه آزمایش به زبان کردی تدریس شد و گروه کنترل 
 آزمونپسیک  مطالعه نمودند و در انتها را کتاب فارسی بخوانیم و بنویسیم یهاهمان درس

برای عمل آمد. شد از گروه کنترل و آزمایش بهکه همه حروف تدریس شده را شامل می
میزان آن ه کاستفاده شد  گیری در این پژوهش از آلفای کرونباختعیین پایایی ابزار اندازه

 ی مناسب ابزار پژوهش است.نشان از پایایبود که  703/0 برابر با
پسر و  19نفر ) 94خواندن کردی برای گروه آزمایش که شامل  آموزشیکمککتاب . 1

( ح –ع  –ژ  –چ  –ه  –ج  –ل  –ق  –صوت: )خ  1 شاملکه  جلسه 1مدت  به( دختر 19
 تدریس شد.

درس از فارسی  1پایه اول ابتدایی برای گروه کنترل از  بنویسیم وکتاب فارسی بخوانیم  .9
 94که شامل ( ح –ع  -ژ –چ  –ه  –ج  –ل  –ق  –حروف )خ  بخوانیم و بنویسیم که شامل

 بودند. (دختر 19پسر و  19نفر )
 3( که شامل امالء و دست خط و 3 تا 1از بنویسیم از شماره ) سؤال 3شامل  آزمونپس. 3

بر  درسیکمککتاب  تأثیر. پس از اجرای آزمون بود( 16تا  3ه از )از بخوانیم ک سؤال
  اخذ گردید. شدهگرفتهتقویت خواندن و نوشتن پرداخته شد و نمرات آزمون 

 های پژوهشیافته
 ی میانگین، انحراف استانداردمحاسبه منظوربههای آزمون توصیفی در این پژوهش از روش

 یانس چند متغیره استفاده شده است.وار تجزیه و تحلیلاز روش  هافرضیهو برای آزمون 

 یشو آزماگروه کنترل دو  درتوصیفی نمرات کل بخوانیم و بنویسیم  آمار .1جدول 

 تعداد میانگین میانه واریانس انحراف معیار مینیمم ماکسیمم
 آمار توصیفی

 گروه

 کنترل 94 46/40 5/40 155/6 637/9 35 46

 آزمایش 94 91/44 5/44 394/6 619/9 33 43

گروه آزمایش با  یسیمو بنونمرات کل بخوانیم  حاکی از آن است که 1نتایج جدول 
 است. 46/40بیشتر از گروه کنترل با میانگین  491/44میانگین 
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 در دو گروهامالء( ) یسیمو بنو( )دست خط یسیمو بنونمرات بخوانیم  یفیآمار توص .2جدول 
 یشو آزماکنترل 

 تعداد میانگین میانه واریانس انحراف معیار حداقل حداکثر نمرات
 آمار توصیفی

 گروه

 بخوانیم
 کنترل 94 75/11 19 065/1 039/1 10 13
 آزمایش 94 63/19 13 413/0 647/0 11 13

 کنترل 94 5/17 17 311/3 349/1 14 90 بنویسیم
 آزمایش 94 13/11 11 901/4 05/9 14 99 )دست خط(

 کنترل 94 91/11 11 303/1 141/1 3 13 بنویسیم
 آزمایش 94 54/19 13 59/0 791/0 11 13 )امالء(

نمرات بخوانیم، نمرات بنویسیم در دست خط و دهد که میانگین نشان می 9جدول 
 یدرسکمککه تحت آموزش کتاب  امالء در گروه آزمایش نمرات بنویسیم در مرحله

این بدین  .گروه کنترل است از یشترباند، روش آمیخته قرارگرفته اساسبر خواندن کردی 
نوشتاری و  هایدر کنار کتاب ،کتاب کمک درسی خواندن کردیوجود معناست که 

ها نزبانه موثر و سبب بیشرفت تحصیلی بیشتر آخوانداری زبان فارسی برای دانش آموزان دو
 شود.فارسی می های نوشتاری و خوانداری زباندر در مهارت

 هاآزمون لون برای برابری واریانس .3جدول 
 F df1 df2 سطح معناداری 

 p>05/0 46 1 966/7 بخوانیم

 p>05/0 46 1 544/1 امالء() میسیبنو

 p>05/0 46 1 004/0 (دستخط) میسیبنو

 p>05/0 46 1 139/0 ی کل بخوانیم و بنویسیمنمره

ها است. این امر از آن جهت مهم است که واریانسمربوط به آزمون برابری  :3جدول 
ها باشد واریانس 0005تر از داری بزرگکند. اگر مقدار معنییید میتأپایایی نتایج بعدی را 

است دلیلی برای  تربزرگ 05/0 یبحراناز مقدار  برابر هستند. از آنجا که سطح معناداری
 ها وجود ندارد.ناهمگنی واریانس
 .شودمی ییدتأها برابری واریانس با توجه به جدول زیر فرض :9نتیجه جدول
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 در گروه آزمایش و کنترل گانههای سههای توصیفی مؤلفهآماره .4جدول 
 تعداد انحراف معیار میانگین گروه 

 بخوانیم

 94 039/1 75/11 کنترل

 94 647/0 63/19 آزمایش

 43 16/0 11/19 کل

 امالء() میسیبنو

 94 141/1 91/11 کنترل

 94 791/0 54/19 آزمایش

 43 16/1 33/11 کل

 (دستخط) میسیبنو

 94 349/1 5/17 کنترل

 94 05/9 13/11 آزمایش

 43 015/9 31/13 کل

 میسیو بنوی کل بخوانیم نمره

 94 637/9 46/40 کنترل

 94 619/9 91/44 آزمایش

 43 94/3 33/49 کل

 که تحت آموزش کتاب دانش آموزان گروه آزمایش ،بیانگر آن است باال نتایج جدول
، امالء و نگانه خواندهای سهاند، از نظر مهارتی خواندن کردی قرار گرفتهدرس کمک

نین در نمره اند. همچتری نسبت به گروه کنترل داشتهدر زبان فارسی عملکرد موفق دستخط
در مقابل گروه کنترل  91/44آزمایش با میانگین  بخوانیم و بنویسیم، دانش آموزان گروه کل

کارگیری کتاب اند. این بدین معنا است که بهبهتری داشته عملکرد 46/40با میانگین
های خوانداری و نوشتاری فارسی، سبب تقویت ی خواندن کردی در کنار کتابدرسکمک
 شود.می ههای نوشتاری و خوانداری زبان فارسی دانش آموزان دوزبانمهارت

ای هبر مؤلفهخواندن کردی  یدرسکمککتاب خروجی تحلیل واریانس برای بررسی اثر  .5جدول 
 گانهسه

مجذور 
 ایتای جزئی

سطح 
 F معناداری

میانگین 
 مربعات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مربعات

 منبع متغیر وابسته

 بخوانیم 13/1 1 13/1 33/19 001/0 919/0

ح 
صال

ل ا
مد

ده
ش

 

 امالء() میسیبنو 33/91 1 33/91 41/93 0 337/0

 (طدستخ) میسیبنو 63/31 1 63/31 34/3 006/0 154/0
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مجذور 
 ایتای جزئی

سطح 
 F معناداری

میانگین 
 مربعات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مربعات

 منبع متغیر وابسته

357/0 0 5/95 3/176 1 3/176 
ی کل نمره
 میسیبنو وبخوانیم 

 بخوانیم 7191 1 7191 1610 0 115/0

عی
اط

تق
 

 امالء() میسیبنو 6763 1 6763 7493 0 114/0

 (طدستخ) میسیبنو 16016 1 16016 4940 0 131/0

116/0 0 19510 36110 1 36110 
ی کل نمره
 میسیبنو وبخوانیم 

 بخوانیم 13/1 1 13/1 33/19 001/0 919/0

وه
گر

 

 امالء() میسیبنو 33/91 1 33/91 41/93 0 337/0

 (طدستخ) میسیبنو 63/31 1 63/31 34/3 006/0 154/0

357/0 0 5/95 3/176 1 3/176 
ی کل نمره
 میسیبنو وبخوانیم 

   

 بخوانیم 19/34 43 74/0

طا
خ

 

 امالء() میسیبنو 11/41 43 11/0

 (طدستخ) میسیبنو 6/174 43 71/3

33/6 43 1/316 
ی کل نمره
 میسیبنو وبخوانیم 

    

 بخوانیم 7173 43
وع

جم
م

 

 امالء() میسیبنو 6339 43

 (طدستخ) میسیبنو 16303 43

43 36634 
ی کل نمره
 میسیبنو وبخوانیم 

    

 بخوانیم 31/43 47

وع
جم

ح م
صال

ا
 

 امالء() میسیبنو 95/63 47

 (طدستخ) میسیبنو 3/906 47

47 9/413 
ی کل نمره
 میسیبنو وبخوانیم 

های مؤلفهخواندن کردی در  یدرسکمککتاب اثر  دهد کهجدول فوق نشان می
 دار است. با توجه به(( معنیدستخط) یسیمبنوامالء( و ) یسیمبنو)بخوانیم،  گانهسه

کتاب توان گفت که هر چه میزان استفاده از ( می4( و )9جداول ) شدهمشاهدههای میانگین
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خواندن کردی در کنار کتاب بخوانیم و بنویسیم فارسی بیشتر باشد، موفقیت  یدرسکمک
بیشتر  (دستخط) یسیمبنوامالء( و ) یسیمبنو)بخوانیم،  گانههسهای دانش آموزان در مهارت

 .است

 گیرییجهنتبحث و 

 یتتقو برروش آمیخته(  بر اساسخواندن کردی ) یدرسکمککتاب  یرتأثپژوهش  یندر ا
است.  هقرارگرفتخواندن و نوشتن در کتاب فارسی پایه اول کودکان دوزبانه مورد برسی 

خواندن کردی بر خواندن و نوشتن فارسی  یدرسکمکاست که کتاب  از آننتایج حاکی 
نموده است. در مورد فرضیه توسعه آمادگی خواندن  یجادرا امعناداری  یرتأثکودکان دوزبانه 

 رضفیشپ کهییازآنجاهای قبل از شروع از آموزش الفباست لوحه در موردو نوشتن که 
، لذا به هدف اول یعنی همان بوده استول پژوهش حاصل در مورد خواندن و نوشتن معم

در راستای  عمدتاًهای دوره آمادگی در پژوهش به دلیل اهداف متفاوت که لوحه
گیرد نپرداختیم. ازآنجاکه پژوهشی مشابه با این نتیجه های قبل از دبستان قرار میآموزش

ن در این تحقیق در مورد فرضیه تقویت خواند یجنتایافت نشد امکان مقایسه فراهم نگردید. 
( که نشان داد روش 1350) یعیشف اصغریعلنخستین مرحله فراگیری خواندن با نتایج 

 اول سالآموزان تدریس زبان فارسی با هدف بررسی میزان یادگیری فارسی در نزد دانش
ی و معن ک مفهومو در هاآن)ترک و فارس( در مورد یادگیری تلفظ کلمات تازه و بیان 

 ،در خواندنکسب مهارت  یجابهکلمات و نوشتن شکل چاپی کلمات مشکل دارند و 
 یاحمد، همخوانی دارد. همچنین با نتایج پژوهش حمیرا کنندیبرمز  واریرا طوط کلمات

 (مشکالت خواندن بین دانش آموزان دو زبانه )کرد و فارس یسهو مقابه بررسی  ( که1310)
بانه و زآموزان یکآمده نشان داد که بین مشکالت خواندن دانشدستتایج بهو ن پرداخته

ر الخط د. در مورد تقویت نوشتن در بعد رسمهمسو استداری ندارد، زبانه تفاوت معنادو
در مورد  که تحقیقات قبلی وجود داردنسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری  یشگروه آزما

مورد فرضیه تقویت نوشتن در بعد امالء که نشان داد تفاوت این فرضیه وجود ندارد. در 
( 1379) یفتاحاصل  وجود دارد با نتیجه پژوهش بهرام و کنترل یشگروه آزمامعناداری بین 

ضعف در روش قرائت فارسی و امالء دچار  یلبه دلدانش آموزان دو زبانه  یطورکلبهکه 
نین با نتایج تحقیق امانی قرآنی مقدم اند، همخوانی دارد. همچافت و مردودی گردیده
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آموزان دو زبانه در دروس امالء و فارسی و پیشرفت تحصیلی دانش داد نشان( که 1376)
کمتر است همسو است. سرانجام نتیجه این فرضیه با نتیجه  زبانهیکآموزان  از دانشعلوم 

در زمینه مقایسه پیشرفت تحصیلی بین دروس امالء و  ( که1334) یمحمدشاهپژوهش 
سوم در شهر سنندج که نتیجه پژوهش  یهدر پازبانه زبانه و دویک آموزاندانشریاضی در 

اوت و دو زبانه در دروس امالء تف زبانهیکآموزان این بود که بین پیشرفت تحصیلی دانش
 ، همسو استمعناداری وجود دارد

توان بیان داشت که چون هنگام آموزش حروف از کلماتی های فوق میبه یافته با توجه
 نچهآکند و این تداعی ذهنی با شود که تداعی ذهنی در دانش آموزان ایجاد میاستفاده می

 هانآخوان است باعث تقویت خواندن کنند همآن استفاده می و ازبینند در اطراف خود می
ود شدرخت( تدریس میکلمه )رف )خ( در زبان فارسی مثال برای آموزش ح طوربهشود. می

ی دیگر به اسم )دار( اما دانش آموزان در محیط اطرافشان درخت را در ذهن با کلمه
 ررسمییغهای آموزش کتاب بخوانیم فارسی با تمام آموزش ازآنجاکهند. اکرده یسازمفهوم

ش شود. با آموزانش آموزان میندارد، باعث سردرگمی د یخوانهمقبل از دبستان تناسب و 
 هانآمشخص کردن تفاوت بین  حالیندرعباهم  هاآنزبان کردی و فارسی و تطابق  زمانهم

 هاآنو باعث تقویت خواندن این سردرگمی تا حدودی در دانش آموزان برطرف شده 
 آموزان موقع نوشتن دچار اضطراب وباشد، دانش مؤثرشود. بعالوه وقتی خواندن می

دگیری کنند. یاهنگام نوشتن کلمه حفظ می شود و تمام تمرکز خود راآشفتگی ذهن نمی
ر بخواندن  حالیندرعاست.  مؤثرباهم در تقویت خواندن بسیار  هاآنحروف و ترکیب 

 است. مؤثر ...بنویسیم و ریاضی و ازجملهدروس دیگری  یتمام
 پژوهشهای محدودیت

 جهت اجرای آموزش از سوی معلمان و مدیران مدارس. زمانی ایجاد شده از یتمحدود. 1
 به کتابی خاص. یدرسکمکدود بودن کتاب مح. 9

 شود:براساس پژوهش حاضر پیشنهادهای زیر ارائه می
های قومی زبان مادری کودکان است از کتاب یهازبانهتر است در مدارسی که ب. 1

 شود. زبان مادری استفاده یدرسکمک

ای هکه زبان بومی منطقه را بداند و بتواند به کودکان دو زبانه در کالس حضور معلمی. 9
 .به یادگیری زبان فارسی کمک کند برنامهفوق
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 .دیگر در مناطق دو زبانه کشور انجام شود یدرسکمکهای با کتاب تواندیمپژوهش  .3

 منابع 
ی زبانه آموزان دوو مقایسه مشکالت خواندن بین دانش. بررسی (1310) .احمدی، حمیرا

دختر کرد و فارس زبان پایه سوم ابتدایی در کتاب فارسی بخوانیم شهرستان روانسر. 
 .ییطباطباکارشناسی ارشد دانشگاه عالمه  نامهیانپا

 .وپرورشآموزش وزارت دو زبانگی.گزارش از ابعاد  .(1371) .یمحمدتق راهنی،ب
 جمهتر ،و کاربرد آن اصول شناسی تربیتی.روان .(1333) .تینگبرو ،جان. ای. گالور، راجرچ
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تهران:  .پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی مبانی نظری و عملی(. 1335) .دالور، علی
 رشد. انتشارات

(. بررسی وضعیت آموزش 1331) ، مسعود.سلطانی ؛ وبلندهمتانکیوان،  نعمت اله؛ عزیزی،
انجمن  یفصلنامهشهر سنندج از منظر دانشجویان.  معلمیتمراکز تربچند فرهنگی در 

 .9ی ، سال سوم، شمارهآموزش عالی ایران

نشر  و پژوهشی. یعلم دو زبانگی و رویکرد مناسب آموزشی، (.1336) .بهلول عالیی،
 کرماندانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید باهنر 

 انتشارات تهران: .آموزشی یزیربرنامهپژوهش و  سازمان زبانگی، دو .(1334) .بهناز کمالی،
 .موسسه فرهنگی مدرسه برهان ،مدرسه

 مجموعه مقاالت سمینار ابعاد دوزبانگی. (. مفاهیم اساسی دو زبانگی.1371) .نیلی پور، رضا

موزان آزبان مادری و پیشرفت تحصیلی دانشبرنامه درسی به  یرتأث (.1334) .سالم ویسی تبار،
 .یآموزنزباالگوی مناسب  ارائهدو زبانه مقطع تحصیلی ابتدایی شهرستان مریوان و 

علوم  و یشناسروان دانشکده عالمه طباطبایی، دانشگاه کارشناسی ارشد، نامهیانپا
 .تربیتی
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