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Abstract
Purpuse: The main purpose of this study was to
explain the characteristics of desired teaching and
Learning methods of elementary curriculum in
bilingual regions from teachers' point of views in
Chaharmahal and Bakhtiari province.
Method: The present study was interdisciplinary
in terms of research type. In order to collect data,
a researcher-made scale was used. Validity of the
questionnaire was evaluated through experts'
opinions, and its reliability was estimated by
Cronbach's alpha coefficient and estimated at 0/93.
The statistical population in the quantitative
section consists of 968 primary teachers of
Chaharmahal and Bakhtiari province in bilingual
regions of Shahrekord, Ben, Saman, and Boladji
and Juneqan districts. Using a Morgan sampling
table, 275 people were selected by cluster random
sampling as a statistical sample. In the qualitative
section, the sample includes 40 primary provincial
teachers in the elementary school. In the
qualitative section, a semi-structured interview
was used to collect data.
Findings: The main results of the research
indicated that in explaining the characteristics of
teaching methods and techniques of the teaching
and Learning methods of elementary curriculum
in bilingual regions, the highest priority is given to
questions of inquiry, group discussion and role
play, and the least priority are programmed
teaching methods. Also, the lack of educational
and audiovisual media and the lack of diversity of
teachers in teaching and learning techniques were
in between the most important causes of weakness
of teaching and learning techniques from
Teachers’ point of views. On the other hand, the
use of educational software in teaching and
developing a teaching guidebook were the most
important reasons for the strength of teaching and
learning techniques and learning. There is also no
difference between teachers' viewpoints on
demographic variables (gender, grade, and record
level)
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تبیین شیوهها و فنون یاددهی و یادگیری مطلوب در
برنامهدرسی زبانآموزی دوره ابتدایی مناطق دوزبانه از
دیدگاه معلمان
*2

 اصغر سلطانی،1احمد عربی

 دبير آموزش و پرورش استان، کارشناس ارشد برنامهريزي درسي.1
 دانشگاه، بخش علوم تربيتي، استاديار برنامهدرسي.2 چهارمحال و بختياري؛
 ايران، کرمان،شهيد باهنر کرمان

چکیده
 هدف پژوهش تبيين ويژگيهاي شيوهها و فنون ياددهي:هدف
و يادگيري مطلوب برنامهدرسي زبانآموزي دوره ابتدايي در
مناطق دوزبانه از ديدگاه معلمان استان چهارمحال و بختياري
.بود
 روايي. ترکيبي است، پژوهش حاضر از نظر نوع تحقيق:روش
پرسشنامه از طريق نظرات متخصصان و کارشناسان بررسي و
 برآورد0/93 پايايي آن از طريق ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه و
 نفر از968  مشتمل بر، جامعه آماري در بخش کمي.شده است
معلمان ابتدايي استان چهارمحال و بختياري در مناطق دوزبانه
 سامان و بخشهاي بلداجي و، بِن،شهرستانهاي شهرکرد
 نفر با روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي275 جونقان بود و
 در بخش کيفي نيز نمونه.بهعنوان نمونه آماري انتخاب شدند
 نفر از معلمان برتر استاني در دوره ابتدايي بود و40 آماري شامل
.از مصاحبه نيمهساختارمند براي گردآوري دادهها استفاده شد
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Explaining the Characteristics of Desired
Teaching and Learning Methods of
Elementary Curriculum in Bilingual
Regions from Teachers' Point of Views

 نتايج نشان داد که معلمان در تبيين ويژگيهاي:یافتهها
شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري مطلوب برنامهدرسي
 بيشترين اولويت را به،زبانآموزي دوره ابتدايي در مناطق دوزبانه
 بحث گروهي و ايفاي نقش و کمترين،روشهاي پرسش و پاسخ
، همچنين.اولويت را به روشهاي آموزش برنامهاي ميدهند
کمبود رسانههاي آموزشي و ديداري شنيداري و عدمتنوع در
 از مهمترين علل،بهکارگيري شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري
.ضعف شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري از ديدگاه معلمان بود
 بهرهمندي از نرمافزارهاي آموزشي در تدريس و،از سوي ديگر
تدوين کتاب راهنماي تدريس بهعنوان مهمترين داليل قوت
.شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري مطلوب از ديدگاه معلمان بود
همچنين بين ديدگاههاي معلمان از لحاظ متغيرهاي
 مدرک تحصيلي و ميزان سابقه) تفاوتي،جمعيتشناختي (جنس
.وجود نداشت
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مقدمه و بیان مسأله
زبان به مجموعه يا نظامي از نشانههاي زباني اطالق ميشود که بهگونهاي کمابيش يکسان توسط
گروهي از مردم به کار گرفته شده و آنان را قادر به برقراري ارتباط با يکديگر ميکند ( Samawi
 .)Aqdam, 2015بر اين اساس ،زبان بهعنوان نظامي از نشانههاي صوتي يا اختياري به افراد يک
نظام فرهنگي امکان ميدهد تا با هم در ارتباط و کنش متقابل باشند ( .)Zandi, 2014اگرچه زبان
منحصراً وسيلة انتقال سنتها و آداب و رسوم نيست ،ولي خود در آنچه انتقال مىدهد مؤثر است
( )Bunaiasu, 2014زبان ،توانايي در تفکر و ديگر فعاليتهاي ذهن را باال ميبرد ،تا جاييکه ميتوان
گفت تفکر و استدالل در مراحل بسيار مجرد ،از زبان غيرقابل تجزيه است .بدون زبان ميتوان تصور
کرد که تفکر و ديگر فعاليتهاي عالي ذهن در انسان وجود داشته باشد ،ولي مسلماً اين فعاليتها
در مراحل ابتدايي باقي ميمانند ( .)Hokmi, 2015زبان اگرچه تنها شرط و تنها عامل مؤثر در
فعاليتهاي عالي ذهن چون تفکر نيست ،ولي از مهمترين عاملها است ( .)Alavi, 2014هدف
اساسي از زبانآموزي آن است که فراگيران بتوانند در گفتوشنودها شرکت کنند ،با هم ارتباط
برقرار نمايند ،احساسات و نظرات خود را بيان کنند و از کالم موزون و آهنگين لذت ببرند .اهميت
آموزش زبان در دوره دبستان بهاندازهاي است که کودکاني که در معرض زبانآموزي مناسب قرار
نگرفتهاند ،از توانايي ارتباطيِ کافي در دنياي متغير امروز برخوردار نخواهند بود (.)Klimova, 2014
از سوي ديگر ،برنامة درسي زبانآموزي چارچوبي است که عمدتاً ميتواند از حوزة بايدهاي آموزشي
عمل کرده و برنامه درسي دورة ابتدايي را در جهت موقعيتهاي آموزشي متناسب يا به عبارتي
تقويت مهارت درک مطالب ارتقا دهد؛ بنابراين ميتوان زبانآموزي را جزء اولين مهارتهايي دانست
که کودک جهت برقراري ارتباط بهتر با ديگران ،کسب توان استفاده از کارکردهاي مختلف زبان و رفع
نيازهاي مرتبط با زبان ،در مدرسه فرا ميگيرد (.)Arabi and et al., 2017
1
يکي از پديدههايي که فعاليتهاي زبانآموزي دورة ابتدايي را متاثر ميسازد ،پديدة دوزبانگي
است .دوزبانگي به معني بهرهگيري از دو زبان براي برقراري ارتباط است .اين ابزار به افراد داراي
زبانهاي مختلف امکان ميدهد تا اطالعات و پيامها را بين خود مبادله کنند (.)Francisco, 2007
دوزبانگي را با توجه به معيارهايي ازجمله نوع يادگيري (دوزبانگي طبيعي ،دوزبانگي غيرطبيعي)،
ميزان تسلط بر دو زبان (دوزبانگي همپايه ،دوزبانگي ناهمپايه) ،نقش اجتماعي زبان (دوزبانگي
خانگي ،دوزبانگي مدرسهاي ،دوزبانگي خياباني) و نيز گونههاي زبان (دوزبانگي شفاهي ،دوزبانگي
کتبي ،دوزبانگي کامل) تقسيمبندي ميکنند ( .)Zandi, 2014در کالسهاي دوزبانه ،در شرايطي که
دانشآموز مفاهيم مطرحشده توسط معلم را درک نميکند ،احتمال ايجاد يک چرخه معيوب و قطع
رابطه دانشآموز با جريان آموزش وجود دارد ( .)Syahrial, 2013بنابراين آموزش زبان به کودکاني
1. Bilingualism
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که زبان محلي آنان با زبان منتخب در نظام آموزش رسمي کشور متفاوت است ،چالشبرانگيز است.
در مناطق دوزبانه ،برنامة درسي ارائه شده در قالب تکاليف يادگيري به دانشآموزان ،براي معلم
بامعنا هستند ،درحاليکه در مواردي براي دانشآموزان دوزبانه قابلدرک و فهم نبوده و اين سبب
ميگردد که جريان بازخورد به مسيري يکسويه بدل شده و فرايند ياددهي -يادگيري اثر مطلوب
خود را از دست بدهد ( .)Trevor, 2015از سوي ديگر ،يادگيري زبان دوم (زبان غيرمادري در مناطق
دوزبانه) يک تفاوت اساسي با يادگيري ديگر موضوعات درسي دارد؛ اين تفاوت به خاطر نقش
نگرشهاي يادگيرنده در يادگيري يک زبان خاص است ،بهگونهاي که نگرش مثبت يا منفي به يک
زبان خاص و گويشوران آن در يادگيري آن زبان مؤثر است ( .)Yousefi and et al., 2017طبق
ديدگاه چامسکي ،زبان مادري به جاي اينکه يک متغير مزاحم در يادگيري زبان باشد ،داراي نقشي
اساسي در يادگيري سيستم زباني جديد است؛ مطالعات در اين زمينه نشان ميدهد که عناصر زباني
متفاوت در هر دو شکل نوشتاري و شفاهي براي توليد زباني ،به زبان دوم انتقال مييابد ( Bialystok
 .)and Viswanathan, 2009عالوهبر اين ،استفاده از زبان مادري و محلي کودکان در قالب برنامههاي
درسي و آموزش دوزبانه ،از پيش شرطهاي الزم براي دستيابي به برابري آموزشي بهشمار ميرود.
حاميان آموزش دوزبانه معتدند که دانشآموزان اين مناطق در کنار يادگيري زبان رسمي ،بايد زبان
مادري خود را نيز فراگيرند ،زيرا پژوهش ها نشان داده است که کارآمدي زباني کودکان در زبان
مادري خود ،زمينهساز بهبود عملکرد آنان در يادگيري زبان رسمي است ( Slavin and et al.,
 .)2011بحثها در مورد آموزش دوزبانه عمدتاً بر ميزان استفاده از زبانهاي اول و دوم بهعنوان
ميانجي آموزش و تعداد مواد درسي به اين زبانها متمرکز است ( .)Ball, 2010برنامة درسي دوزبانه
از مزاياي هر دو زبان بهمنظور تدريس زبان ،سواد و موضوعات درسي برخوردار است و با توجه به مدت
زمان معرفي هر زبان و انتخاب زبان بهمنظور شروع سوادآموزي و تدريس محتواي موضوع درسي
متفاوت است ( .)Brisk, 2006بر اين اساس ،برنامههاي درسي بهويژه برنامه زبانآموزي بايد
بهگونهاي طراحي و تنظيم شود که هر کودک ايراني با زبان رسمي کشور يعني زبان فارسي بهعنوان
زبان ميانجي جهت ارتباط گفتاري و شنيداري با ديگر هموطنان خود استفاده کنند .ويژگيهاي
خاص آموزش در مناطق دوزبانه ،ميتواند عناصر مختلف برنامهدرسي زبانآموزي از جمله
راهبردهاي تدريس و فرايندهاي ياددهي-يادگيري را نيز متاثر سازد.
شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري از عناصر مهم برنامه درسي زبانآموزي است و به مجموعة
اعمال سنجيدة منطقي و پيوستهاي اطالق ميگردد که معلّم بهمنظور ارائه محتواي برنامه درسي به
دانشآموزان انجام ميدهد ( .)Sha'bani, 2014از لحاظ لغوي ،اصطالح روش در آثار مربوط به
آموزش مهارتهاي زباني ،اصطالحي چندپهلوست؛ زيرا از يک طرف به معناي طرح کلي براي ارائه
عناصر زباني بهکار رفته است و از طرف ديگر به شيوهها و فنوني اطالق ميشود که معلم در حين
تدريس بهصورت عملي در کالس به اجرا در ميآورد .گروهي از کارشناسان زبانآموزي بين
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اصطالحات روش ،رويکرد و شيوه تمايز قائل ميشوند ( .)Zandi, 2014روش يعني «راه انجام دادن
کار» ،روش تدريس يعني «راه منظم ،باقاعده و منطقي براي ارائه کردن درس» و روش آموزش
«مجموعه تدابير و انديشههايي منظمي است که معلم براي رسيدن به هدفهاي تربيتي با توجه به
شرايط و امکانات اتخاذ ميکند» .بنابراين تدريس تعامل بين معلم و شاگرد است که بر پايه طراحي
منظم و هدفمند معلم ،براي ايجاد تغيير در رفتار شاگرد انجام ميگيرد ( Akbari Sheldereh and et
 .)al., 2016بر اين اساس ،معلمي موفق است که در استفاده از روشهاي تدريس بهتناسب شرايط
مهارت داشته باشد .مربي زبانآموزي در طول فعاليتهاي ياددهي -يادگيري ،با در پيش گرفتن
شيوههاي متنوع ،يادگيري مهارتهاي زباني را تسهيل ميکند و منجر به تقويت مهارتهاي زباني و
ارتباطي دانشآموز ميگردد .با اينحال کودکان از نظر سطح و کيفيت تسلط بر مهارتهاي زباني و
ارتباطي باهم تفاوت دارند ( .)Khani and Feizi, 2015ازجمله اين تفاوتها ،دوزبانه بودن
دانش آموزاني است که زبان مادري آنان با زبان رسمي آموزش متفاوت است .اين ويژگي ،ميتواند بر
راهبردهاي ياددهي-يادگيري اتخاذ شده از سوي مربي زبانآموزي تأثيرگذار باشد .بنابراين آموزش
زبان فارسي در مناطق مختلف ايران و خصوصاً مناطق دوزبانه ،نيازمند پيشبيني تدابيري خاص و
استفاده از شيوههاي تدريس ويژه و متناسب با ويژگيهاي دوزبانگي است.
اجراي مؤثر برنامههاي درسي و آموزشي نيازمند فراهم کردن بسترها و آمادهسازي پيشنيازهايي
است که بدون وجود آنها نميتوان به موفقيت و کارآمدي برنامهها اميدوار بود .عليرغم انجام
پژوهشهاي متعدد در خصوص برنامهدرسي زبانآموزي ،در زمينه ويژگيها و مشخصات شيوهها و
فنون ياددهي و يادگيري مطلوب براي برنامهدرسي زبانآموزي دوره ابتدايي ،مطالعه مستقلي انجام
نشده است و شکاف دانشي در اين بخش ديده ميشود .نظر به ماهيت متفاوت رشتههاي درسي و
ويژگيهاي خاص هر حوزه ديسيپليني ،تبيين ويژگيهاي متناسب با آن حوزه نيز ضروري است؛
بنابراين در اين پژوهش ،هدف تبيين ويژگيهاي شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري مطلوب،
برنامهدرسي زبان آموزي دوره ابتدايي در مناطق دوزبانه از ديدگاه معلمان است که تا حدودي بستر
مناسب براي ارتقا برنامهدرسي زبان آموزي دوره ابتدايي در مناطق دوزبانه را فراهم نمايد .اين
پژوهش در راستاي اين هدف و بهمنظور پاسخ به پرسشهاي زير انجامشده است:
 .1شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري مطلوب ،برنامهدرسي زبانآموزي دوره ابتدايي در مناطق
دوزبانه از ديدگاه معلمان کدامند؟
 .2آيا بين ديدگاه معلمان در زمينه شيوههاي ياددهي و يادگيري مطلوب ،برنامهدرسي زبانآموزي
دوره ابتدايي در مناطق دوزبانه با توجه به عوامل جمعيتشناختي (جنست ،سطح تحصيالت ،ميزان
سابقه) تفاوت وجود دارد؟
 .3وضعيت فعلي شيوههاي ياددهي و يادگيري برنامهدرسي زبانآموزي دوره ابتدايي در مناطق
دوزبانه از ديدگاه معلمان چگونه است؟
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پیشینه پژوهش
اگرچه پژوهشهاي گوناگوني در ارتباط با جنبههاي مختلف زبانآموزي انجام شده است ،با اينحال
پژوهشهاي مرتبط با موضوع ويژگيهاي شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري مطلوب برنامهدرسي
زبانآموزي دوره ابتدايي در مناطق دوزبانه انگشتشمار است .بيشتر پژوهشها تنها به يکي از
مؤلفههاي برنامه درسي زبانآموزي يا دوزبانگي توجه کردهاند .توجه به عنصر اثرگذار شيوهها و فنون
ياددهي و يادگيري مطلوب در برنامهدرسي زبانآموزي نيز اندک بوده است .نتايج پژوهش (2016
 )Afshari and et al.,نشان داد که ارائه بازخورد به زبان مادري در کالس درس ،تأثير معنيداري بر
پيشبرد خواندن و نوشتن دانشآموزان دوزبانه دارد و بازخورد به زبان فارسي تأثير چنداني بر
پيشرفت خواندن و نوشتن آنان نداشته است .از سوي ديگر بازخورد به زبان بومي (کردي) به
دانشآموزان دوزبانه ميتواند در بهبود عملکرد آنان مؤثر باشد .در پژوهشي ديگر از اين دست،
( )Fayyazi and et al., 2017به بررسي تأثير دوزبانگي و جنسيت بر هوش زباني و هوش رياضي
دانشآموزان دوزبانه و يکزبانه پرداختند .نتايج نشان داد دانشآموزان دوزبانه در بخشهاي هوش
زباني و هوش رياضي -منطقي در مقايسه با دانشآموزان يکزبانه برتري دارند و عالوهبر اين ،با در
نظر گرفتن متغير جنس ،تفاوت معناداري بين نمرات خودارزيابي در هوش منطقي -رياضي به نفع
پسران وجود داشت ،در حالي که دختران در هوش زباني بهطور معناداري از پسران برتري دارند.
همچنين ( )Jen Kuo and et al., 2017به بررسي رابطه بين دوزبانگي و آگاهي واجشناختي با
بررسي مجدد تئوري حساسيت ساختاري و گسترش تئوري انتقال زبانآموزي پرداختند .نتايج نشان
داد که کودکان دوزبانه از همتايان تک زبانهشان در فرآيند پردازش اطالعات قويتر هستند.
همچنين در پژوهشي ،خطاهاي انشايي دانشآموزان دوزبانه پايه پنجم ابتدايي شهر سنندج توسط
( )Azizi and Kohzadi, 2014تحليل شد .نتايج نشان داد که در نوشتههاي دانشآموزان مورد
مطالعه انواع قابلتوجهي از خطاهاي نوشتاري زباني -نحوي و زباني  -واژگاني مشاهده ميگردد .از
نظر نوع خطاها ،خطاي نحوي دانشآموزان بيش از خطاي واژگاني آنان گزارش گرديده است.
دستة ديگري از پژوهشها ،تأثيرگذاري پديده دوزبانگي بر فرايند زبانآموزي و مؤلفههاي ديگري
مانند کنترل شناختي ،کنترل اجرايي ،خالقيت و مانند آن را بررسي کردهاند .از جمله (Teubner-
 )Rhodes and et al., 2016به بررسي اثرات دوزبانگي بر نظارت تعارض ،کنترل شناختي و بازيابي
مسير پرداختند .نتايج نشان داد مزيت دوزبانگي انعطافپذيري شناختي را افزايش ميدهد .همچنين
( )Poepse and Weiss,2016به بررسي تأثير دوزبانگي بر يادگيري کلمات آماري پرداختند .نتايج
آنان حاکي از آن بود که دوزبانهها زماني که در معرض ساختارهاي چندگانه آماري قرار ميگيرند،
قدرت تشخيص بيشتري دارند ،هر چند ممکن است اين امر تحت تأثير تجربه زبان يا توجه به
مطالعات قبلي فرد هم باشد .در پژوهشي ديگر )Kuipers and Thierry, 2015( ،نشان دادند که
دوزبانگي توجه کلي را در طول ادراک گفتار افزايش ميدهد .در همين راستا ( Calvo and
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 )Bialystok, 2014اثرات مستقل دوزبانگي و وضعيت اجتماعي و اقتصادي بر توانايي زبان و عملکرد
اجرايي کودکان را بررسي کردند .نتايج نشان داد که کودکان دوزبانه نمرات پايينتري نسبت به
کودکان يکزبانه در آزمونهاي زبان به دست آوردند ،اما نمرات باالتري نسبت به کودکان يکزبانه
در وظايف عملکرد اجرايي کسب نمودند .همچنين ( ،)Lee and Kim, 2011رابطه بين دوزبانگي و
خالقيت بالقوه در دانشآموزان کرهاي-آمريکايي با ارتباط چند فرهنگي را بررسي کردند .نتايج آنان
نشان داد که سطح تحصيالت دوزبانه با خالقيت افراد ،صرفنظر از جنسيت يا سن ،رابطه مثبت
دارند.
گروه ديگري از پژوهشها ،برنامهدرسي زبانآموزي را از ديدگاه معلمان در رويارويي با فرايند
برنامهدرسي زبانآموزي بررسي کردهاند ،رويکردي که در پژوهش حاضر نيز مورد توجه بوده است و
بررسي نتايج پژوهشهاي مربوط به اين حوزه نيز داراي اهميت است .بهعنوان مثالGkaintartzi ( ،
 )and tsokalidou, 2011در پژوهشي پنهان بودن دوزبانگي کودکان و ايدئولوژي معلم را در چهار
سطح در مدارس اصلي يونان در مورد تنوع زباني ،دوزبان گي ،يادگيري زبان دوم و حفظ زبان اقليت
مورد بحث قراردادند .نتايج نشان داد که معلمان از اهميت دوزبانگي آگاهي دارند و نگهداري زبان
اقليت تا عدم پذيرش مطلق زبان اقليت در آموزش و تفکيک نکردن فراگيران دوزبانه ،در امر آموزش
را عنوان نمودند .در پژوهشي ديگر )Sarfraz and et al., 2015( ،در مطالعهاي موردي به بررسي
ادراکات دانشآموزان و معلمان از روش زبانآموزي ارتباطي پرداختند .نتايج آنها نشان داد که
ادراکات کلي دانشآموزان و معلمان رابطهاي مثبت با رويکرد زبانآموزي ارتباطي دارد.
روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر شامل دو بخش کيفي و کمي است؛ بنابراين از نظر نوع ،پژوهشي ترکيبي است.
طرح پژوهش در بخش کيفي ،مبتني بر روش پديدارشناسي با ابزار مصاحبه و در بخش کمي نيز
طرح پژوهش پيمايشي با ابزار پرسشنامه بود .جامعه آماري در بخش کمي ،شامل معلمان دوره
ابتدايي شاغل به تدريس سال تحصيلي  1395-1396در مناطق دوزبانه شهرستانهاي شهرکرد ،بِن،
سامان و بخشهاي بلداجي و جونقان بود و از مجموع  968نفر از معلمان با استفاده از جدول
نمونهگيري مورگان ،تعداد  275نفر بهعنوان نمونة آماري پژوهش انتخاب شدند .به علت وسعت زياد
و تعداد زياد شهرستانها ،شهرها و روستاها ،نمونهگيري به شکل خوشهاي يا ناحيهاي تکمرحلهاي
انجام شد .نمونهگيري بخش کيفي پژوهش به شکل هدفمند انجام گرديد .از آنجا که در تحقيق
کيفي ،هدف انتخاب مورد يا نمونهها ،براي فهم عميقتر پديدههاي مورد بررسي است ،به انتخاب
مواردي پرداخته ميشود که با توجه به هدف پژوهش اطالعات بيشتري داشته باشند .بر اين اساس،
معلمان برتر استاني به عنوان جامعه آماري در بخش کيفي انتخاب شدند .مبناي کفايت نمونه در اين
بخش نيز تکراري شدن اطالعات بهدستآمده بود .براساس تشخيص پژوهشگران ،اشباع نظري
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دادهها در اين بخش ،تقريباً در حجم نمونه  40نفره از معلمان رخ داد .گردآوري اطالعات در بخش
کمي با استفاده پرسشنامه محقق ساخته ،شامل  25سؤال در مقياس پنج نمرهاي ليکرت ،انجام شد.
در بخش کيفي نيز ،ابزار گردآوري دادهها ،مصاحبه نيمهساختارمند بود .بنابراين پس از گردآوري
دادهها در بخش کمي ،اطالعات حاصل از مصاحبه در بخش کيفي نيز جمعآوري و در مقايسه با
نتايج کمي تحليل گرديد.
بهمنظور تعيين روايي سازه ،از روايي همگرا ،با استفاده از روش تحليل عاملي تأييدي (در نرمافزار
 )PLSاستفاده شد .اگر همبستگي ميان نمرات آزمونهايي که خصيصه واحدي را اندازهگيري
ميکنند باال باشد ،نشان از همگرا بودن روايي ابزار دارد ( .)Davari & Rezazadeh, 2014بر اين
اساس ،ميزان روايي همگرا براي پرسشنامه محققساخته 0/79 ،برآورد گرديد که نشاندهنده روايي
مطلوب ابزار مورد استفاده بود .همچنين ميزان پايايي ابزار براساس ضريب آلفاي کرونباخ (در
نرمافزار  )SPSS22نيز  0/93برآورد شد که نشاندهنده پايايي مناسب پرسشنامه مورد استفاده بود.
در اين پرسشنامه  2سؤال به دليل داشتن بار عاملي کمتر از  0/30حذف شدند و در نتيجه تعداد
نهايي پرسشها از  27عدد به  25سؤال کاهش يافت (جدول .)1
نظر به اينکه استفاده از آزمون (پارامتريک و ناپارامتريک) مستلزم اطمينان از نرمال بودن توزيع
دادهها ميباشد ،ابتدا آزمون کولموگروف – اسميرنوف تک متغيره ( )k-s-zاجرا و پس از آن براي
تجزيه وتحليل دادهها در سطح آمار استنباطي ،آمارههاي تحليل عاملي و اولويت اثر (در نرمافزار
 )SmartPLSو آزمون کروسکال -واليس ،آزمون يومان ويتني و  tتکنمونهاي (در نرمافزار
 )SPSS22بهکار گرفته شد .همچنين جهت تحليل دادههاي حاصل از مصاحبه نيمهساختارمند ،روش
مقولهبندي استفاده گرديد.
یافتههای پژوهش
یافتههای کمی پژوهش

سؤال اول پژوهش ،شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري مطلوب ،برنامهدرسي زبانآموزي دوره ابتدايي
در مناطق دوزبانه از ديدگاه معلمان را مورد بررسي قرار داده است .جدول  ،1نتايج بار عاملي و
اولويت اثر هر يک از شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري مطلوب ،برنامهدرسي زبانآموزي دوره
ابتدايي در مناطق دوزبانه را نشان ميدهد .بر اين اساس ،هرچه مقدار بار عاملي يک شاخص در رابطه
با يک سازه مشخص (در اينجا شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري) بيشتر باشد ،آن شاخص سهم
بيشتري در تبيين آن سازه ايفا ميکند .ميزان بار عاملي بين  0/3تا  0/6مطلوب و مقادير بزرگتر از
 0/6خيلي مطلوب هستند .نتايج جدول  1حاکي از آن است که تمام مقادير بار عاملي مربوط به
شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري مطلوب بزرگتر از  0/3هستند؛ بنابراين رابطه ميان عامل
(شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري مطلوب) و متغيرهاي قابلمشاهده (هر يک از گويههاي مربوط به
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شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري) در تمامي موارد مطلوب است .همچنين ،تمام مقادير
محاسبهشده بزرگتر  1/96است و به اين ترتيب اولويت اثر هر يک از شيوهها و فنون ياددهي و
يادگيري مطلوب در سطح  0/05قابلپذيرش است .بر اين اساس ،از نظر معلمان باالترين اولويت اثر
( )1مربوط به «روش پرسش و پاسخ (شامل دو فنِ ببين و بگو ،بشنو و جواب بده) در فرايند آموزش
و تدريس زبانآموزي مناطق دوزبانه است» و کمترين آن ( )25مربوط به «روش آموزش برنامهاي،
در فرايند آموزش و تدريس زبانآموزي مناطق دوزبانه است» بنابراين ،ازنظر معلمان ،استفاده از
روش پرسش و پاسخ در تدريس برنامهدرسي زبانآموزي دوره ابتدايي مناطق دوزبانه در اولويت اول
و استفاده از روش آموزش برنامهاي (که درواقع يک نظام آموزش انفرادي است که کوشش ميکند
يادگيري را با نيازهاي دانش آموزان هماهنگ سازد ،).در اولويت اثر آخر شيوهها و فنون ياددهي و
يادگيري قرار ميگيرد .نتايج مربوط به اولويت اثر هر يک از شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري در
فرايند تدريس برنامهدرسي زبانآموزي دوره ابتدايي مناطق دوزبانه نشاندهنده اين واقعيت است که
استفاده از روشهايي که کودکان را در فرايند ياددهي و يادگيري شرکت ميدهد و اولويتهاي اثر
اول تا سوم (شيوه پرسش و پاسخ ،بحث گروهي و ايفاي نقش) که در اين روشها ابتدا بر موضوع
درست ديدن ،درست گوش دادن و درست فهميدن تکيه ميشود و در نهايت به مسأله درست حرف
زدن تأکيد ميگردد که درواقع به آموزش چهار مهارت اصلي زبانآموزي ميپردازد و جايگاه مناسبي
در روشهاي مطلوب موردنظر معلمان در اين درس دارد .يکي از اين روشها ،شيوه نمايشنامهاي يا
ايفاي نقش است که جايگاه مهمي در زبانآموزي مناطق دوزبانه دارد .از اين شيوه ميتوان براي
تجسم عيني موضوعاتي که براي نمايشنامه مناسب هستند استفاده کرد .در اين شيوه ،دو يا چند
کودک به کارگرداني مربي موضوعي را بهصورت نمايشنامه اجرا ميکنند .بديهي است براي آموزش
مهارتهاي ارتباطي در موقعيتهاي خاص مثل خريد از فروشگاه و احوالپرسي در يک مهماني
ميتوان از اين شيوه سود برد .البته بايد به خاطر داشت که ايفاي نقش در اين شيوه نياز به
مهارتها ي خاص بازيگري ندارد .بلکه مربي بنا به موقعيت ،هدف و محتواي آموزشي مورد نظر
بهضرورت از آن استفاده ميکند .همچنين اين شيوه براي برخي کودکان کمرو و خجالتي که در
فرايند ياددهي -يادگيري مشارکت کمتري دارند ،بسيار مفيد است ،زيرا کودک هم ضمن بازي
نمايشي و هم حين مشاهده بازي ديگران با آنها ارتباط عاطفي برقرار کرده و با هيجان مراحل
نمايش را دنبال ميکند .بدين ترتيب ،دقت ،تمرکز حواس و توجه کودک به مطالب افزايشيافته و
باعث يادگيري بهتر و مؤثرتر زبان ميگردد .در شيوه تدريس نمايشنامهاي سه دسته افراد نقش
دارند :مربي بهعنوان برنامهريز و کارگردان نمايش .دو يا چند کودک بهعنوان اجراکننده درس و
بازيگر .بقيه کودکان بهعنوان يادگيرنده و تماشاگر که پس از نمايش ميتوانند درباره مسائل نمايش
اظهارنظر ،سؤال و بحث کنند ( .)Zandi, 2014با در نظر گرفتن پيشينه پژوهش و نتايج بخش
کمي ،اين روش بايد در اولويتهاي تدريس مربيان زبانآموزي در مناطق دوزبانه باشد.
t
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از سوي ديگر ،استفاده از روش آموزش برنامهاي و آموزش بهوسيله رايانه که درواقع همان تدريس
برنامهاي است ،با اين تفاوت که در تدريس برنامهاي چاپي ،دانشآموز خود به ورق زدن مطالب
ميپردازد و به اختيار فرد است ،درحاليکه در آموزش بهوسيله رايانه پيشرفت در مطالعه ،در کنترل
رايانه است و دانشآموز با موفقيت در يک مرحله اجازه دريافت مطالب تازه به او داده ميشود،
چندان شيوه مطلوب ،ياددهي و يادگيري موردنظر معلمان نيست .معلمان زبانآموزي مناطق دوزبانه
ترجيح ميدهند که بيشتر از روش تدريس تعاملي (پرسش و پاسخ ،بحث گروهي و ايفاي نقش)
براي يادگيريهاي زباني کودک استفاده نمايند .پژوهشها نشان داده است که مهارتهاي مهم زباني
نظير صحبت کردن ،گوش دادن و استدالل از طريق تجارب تعاملي تقويت ميشود .اين امر از طريق
موقعيتي که در تدريس تعاملي براي دانشآموزان که يکديگر را بهعنوان گروه همکار تجربه ميکنند
ايجاد ميشود.
نتايج مربوط به اولويت اثر شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري همچنين نشان ميدهد که عليرغم
تأکيد متخصصان حوزه ياددهي و يادگيري و زبانآموزي ،معلمان اولويت بااليي براي روشهاي
مسألهمحور (گردش علمي ،روش واحدها و حل مسأله) که به تمام جنبههاي رواني ،اجتماعي و
سرانجام کل شخصيت دانشآموزان توجه ميکند ،و الگوي کاوشگري در نظر نميگيرند .يکي از
علتهاي اين مسأله را ميتوان در زمانبر بودن ،مشکالت اجرايي ازجمله عدمشناخت معلمان از
روشها ،فضا و تجهيزات مورد نياز اين نوع روش تدريس جستجو کرد.
جدول ( :)1بار عاملی و اولویت اثر هر یک از شیوهها و فنون یاددهی -یادگیری برنامهدرسی زبانآموزی
مناطق دوزبانه
سؤال
1
2
3
4
5
6

روش دريافت مفهوم روش مؤثري در فرايند آموزش و تدريس زبانآموزي
مناطق دوزبانه است.
روش پيشسازماندهنده روشي مناسب در فرايند آموزش و تدريس زبانآموزي
مناطق دوزبانه است.
روش گردش علمي ،روش مؤثري در فرايند آموزش و تدريس زبانآموزي مناطق
دوزبانه است.
شيوه رفتاري کامل مانند آموزش راه رفتن ،نشستن و بلند شدن در تدريس
زبانآموزي مناسب است.
استفاده از شيوههاي نمايشي مانند استفاده از مدل بدن انسان ،مناسب
زبانآموزي است.
استفاده از شيوه صامت مانند استفاده از جدول تصوير -صدا براي آموزش
زبانآموزي مناسب است.

بار
عاملي

t

اولويت اثر

0/611

26/45

16

0/585

21/77
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0/534

19/78
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0/832

39/21
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0/798
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

استفاده از شيوه ايفاي نقش مانند آموزش فروشندگي با اجراي نمايش مناسب
زبانآموزي است.
شيوه بحث گروهي ،مثل بحث پيرامون فيلمهاي ديدهشده دانشآموزان مناسب
زبانآموزي است.
استفاده از شيوه حفظ و تکرار مثل حفظ و تکرار شعر و داستان براي آموزش
زبان مناسب است.
شيوه پرسش و پاسخ (شامل دو فنِ ببين و بگو ،بشنو و جواب بده) در آموزش
زبان مناسب است.
شيوه بازي هاي آموزشي مثل بازي تشخيص صدا ،بازي من چي هستم؟ و ...در
زبانآموزي مناسب است.
روش کاوشگري به شيوه محاکم قضايي بهعنوان روش مطلوب تدريس
زبانآموزي مناطق دوزبانه است.
استفاده از شيوه قصهگويي روش مناسب زبانآموزي است.
استفاده از شيوه کتابخواني روش مناسب زبانآموزي است.
استفاده از شيوه شعر و سرودخواني بهعنوان روشي براي آموزش زبانآموزي
است.
روش سخنراني روش مؤثري در فرايند آموزش و تدريس زبانآموزي مناطق
دوزبانه است.
روش يادگيري تا حد تسلط ،روش مؤثري در فرايند آموزش و تدريس
زبانآموزي است.
روش آموزش برنامهاي ،روش مؤثري در فرايند آموزش و تدريس زبانآموزي
است.
در کالس درس و فرايند تدريس از روش شبيهسازها (مهارت ورزي و
خودآموزي) استفاده ميکنم.
آموزش مشارکتي ،روش مؤثري در فرايند آموزش و تدريس زبانآموزي است.
روش بديعهپردازي ،روش مؤثري در فرايند آموزش و تدريس زبانآموزي است.
روش اکتشافي ،روش مؤثري در فرايند آموزش و تدريس زبانآموزي است.
آموزش بهوسيله رايانه ،روش مؤثري در فرايند آموزش و تدريس زبانآموزي
مناطق دوزبانه است
استفاده از نمايش عروسکي بهعنوان روشي براي آموزش زبانآموزي است.
روش واحدها (واحد کار ،واحد تجربي و واحد پروژه) در فرايند زبانآموزي
مناطق دوزبانه مؤثر است.
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سؤال دوم پژوهش ،شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري مطلوب برنامهدرسي زبانآموزي دوره
ابتدايي در مناطق دوزبانه را با توجه به عوامل جمعيت شناختي (جنسيت ،سطح تحصيالت ،ميزان
سابقه) مورد بررسي قرار داده است .با توجه به توزيع غيرنرمال دادههاي مربوط به متغير شيوهها و
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فنون ياددهي و يادگيري از آزمون غيرپارامتري دوگروهي يومان ويتني استفاده گرديد .جدول ()2
نشان ميدهد که سطح معناداري متغير شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري در اين پژوهش از سطح
معناداري دوسويه آزمون يومان ويتني ( )0/025باالتر است ،بنابراين بين پاسخ معلمان زن و معلمان
مرد به سؤاالت پرسشنامه تفاوت معناداري وجود ندارد.
جدول ( :)2خالصه نتایج آزمون یومان ویتنی بر حسب جنسیت
متغير

جنسيت

تعداد

ميانگين
رتبه

شيوهها و فنون ياددهي و
يادگيري مطلوب،
برنامهدرسي زبانآموزي دوره
ابتدايي در مناطق دوزبانه

مرد

82

164/74

زن

193

191/52

آماره

Z

-1/841

سطح
معناداري
دوسويه

0/265

براي بررسي تفاوت بين نظرات معلمان در مورد شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري مطلوب،
برنامهدرسي زبانآموزي دوره ابتدايي در مناطق دوزبانه بر حسب سطح تحصيالت ،از آزمون
غيرپارامتري چهار گروهي کروسکال واليس استفاده گرديد .جدول ( )3نشان ميدهد که سطح
معناداري متغير شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري مطلوب مورد مطالعه در اين پژوهش از سطح
معناداري دوسويه آزمون کروسکال واليس ( )0/025باالتر است .بنابراين بين پاسخهاي معلمان با
مدارک تحصيلي گوناگون به سؤاالت پرسشنامه ،تفاوت معناداري در هيچيک از سؤاالت پژوهش
مشاهده نميگردد.
جدول ( :)3خالصه نتایج آزمون کروسکال والیس بر اساس میزان تحصیالت
متغير

ميزان
تحصيالت

شيوهها و فنون ياددهي و
يادگيري مطلوب،
برنامهدرسي زبانآموزي
دوره ابتدايي در مناطق
دوزبانه

ديپلم و
فوقديپلم
ليسانس
فوقليسانس
دکترا

فراواني

ميانگين رتبه
کروسکال
واليس

30

153/25

190
51
4

196/42
184/50
158/23

خي دو

3/122

سطح
معناداري

0/375

همچنين براي بررسي تفاوت بين نظرات معلمان در مورد شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري
مطلوب ،برنامهدرسي زبانآموزي دوره ابتدايي در مناطق دوزبانه بر حسب سابقه کار ،با توجه به
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توزيع غيرنرمال دادهها ،از آزمون غيرپارامتري سه گروهي کروسکال واليس استفاده گرديد .جدول
( )4نشان ميدهد که سطح معناداري متغير شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري مطلوب در اين
پژوهش از سطح معناداري دوسويه آزمون کروسکال واليس ( )0/025باالتر است .بنابراين بين پاسخ
معلمانهاي معلمان با ميزان سوابق کاري مختلف به سؤاالت پرسشنامه ،تفاوت معناداري مشاهده
نميگردد.
جدول ( :)4خالصه نتایج آزمون کروسکال والیس بر اساس میزان سابقه
متغير

سابقه

شيوهها و فنون ياددهي و
يادگيري مطلوب،
برنامهدرسي زبانآموزي
دوره ابتدايي در مناطق
دوزبانه

کمتر از 5
سال
بين  5تا 10
سال
بين  10تا
 15سال
بين  15تا
 20سال
بيشتر از 20
سال

تعداد

ميانگين رتبه
کروسکال واليس

6

174/65

30

173/25

42

177/12

61

178/50

136

178/11

خي دو

0/244

سطح
معناداري

0/995

یافتههای کیفی پژوهش

سؤال سوم پژوهش ،وضعيت فعلي شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري برنامهدرسي زبانآموزي در
مناطق دوزبانه از ديدگاه معلمان را مورد ارزيابي قرار داده است .پاسخ به اين پرسش به شکل مصاحبه
نيمهساختارمند انجام گرديد و طي آن معلمان ديدگاههاي خود را در مورد وضعيت فعلي شيوهها و
فنون ياددهي و يادگيري برنامه درسي زبانآموزي در دو بخش قوتها و ضعفها بيان داشتند .ضمن
بررسي اين نظرات ،آنها را با وضعيت مطلوب شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري برنامه درسي
زبانآموزي از نظر معلمان که در بخش کمي مورد سنجش قرار گرفت مقايسه کرديم.
نقاط ضعف شیوهها و فنون یاددهی و یادگیری برنامهدرسی زبانآموزی در مناطق دوزبانه

مصاحبهشوندگان برخي از عمدهترين ضعفهاي فعلي شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري
برنامهدرسي زبانآموزي دورة ابتدايي در مناطق دوزبانهاي که مشغول به کار بودند را تبيين کردند .از
نظر آنان ،مهمترين نقاط ضعف شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري شامل ،کمبود رسانههاي آموزشي
و ديداري شنيداري در بيشتر مدارس ،عدمتنوع در روشهاي تدريس معلمان ،محتواي آموزشي،
استفاده از دبيران و معلمان دوره متوسطه ،عدمآشنايي آنها با شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري

فصلنامه تدریس پژوهی
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برنامهدرسي زبانآموزي دوره ابتدايي ،عدمبرگزاري کالسها و کارگاههاي آموزشي زبانآموزي جهت
آشنايي معلمان با روشهاي تدريس نوين ،جمعيت زياد کالسها و عدم فضاي کافي براي انجام
روشهاي فعال و مشارکتي در کالس درس است .اين مسأله را ميتوان در ارتباط با اولويت اثر پايين
شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري فعال ازجمله روش حل مسأله ،روش واحدها و کاوشگري در
قسمت کمي تحليل کرد .درواقع مشکالتي مانند عدمآشنايي معلمان متوسطه با روشهاي تدريس و
جمعيت زياد کالسها ،باعث شده است که معلمان اقبال کمي به کاربست شيوهها و فنون ياددهي و
يادگيري فعال داشته باشند .اولويتهاي شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري مطلوب معلمان در درس
زبانآموزي نيز تأييدکننده اين جهتگيري در معلمان است.
کمبود رسانههاي آموزشي و ديداري شنيداري در بيشتر مدارس بهعنوان يکي از نقاط ضعف
وضعيت فعلي شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري برنامه درسي ،در گفتههاي يکي از
مصاحبهشوندگان اينگونه نمود يافته است:
«از آنجاييکه براي آموزش بهتر کتابهاي فارسي دوره ابتدايي بهخصوص
مناطق دوزبانه ،نرمافزارهاي آموزشي تهيه شده است و معلمان ملزم به
استفاده آنها هستند ،بااينحال ،نبود رايانه و وسايل جانبي يکي از نواقص
فنون ياددهي و يادگيري برنامه درسي زبانآموزي مناطق دوزبانه است»
(مصاحبهشونده شماره  ،7مهر .)1396
چنين نقطه ضعفي که باعث عدم رضايت معلمان در تدريس برنامهدرسي زبانآموزي در حال اجرا
است ،بيشتر مربوط به امکانات و تجهيزات مورد نياز در فرايند تدريس است .از نظر يکي ديگر از
مصاحبهشوندگان ،يکي از داليل ضعف ،عدم توجه به چهار مهارت اصلي زبانآموزي است .وي در
اين ارتباط ميگويد:
«در برنامهدرسي زبانآموزي بيشترين توجه به مهارتهاي خواندن و
نوشتن است ،درحاليکه در مناطق دوزبانه نيازمند آن است مهارت گوش
دادن و صحبت کردن بيشتر مورد توجه قرار بگيرد زيرا گوش دادن صحيح
باعث نوشتن بهتر و بالطبع خواندن و صحبت کردن بهتر ميشود ،اما در
روشهاي تدريس با توجه به محتوا اين امر صورت نميگيرد»
(مصاحبهشونده شماره  ،13مهر .)1396
استفاده از روشهاي تدريس تکراري برنامه درسي زبانآموزي مناطق دوزبانه نيز اينگونه در
گفتههاي يکي از مصاحبهشوندگان منعکسشده است:
«من در تدريس خود از روش سخنراني و پرسش و پاسخ استفاده ميکنم
که در همين مورد از تمرين و تکاليفي با عنوان (ببين و بگو) و تکاليفي که
بيشتر به شکل پرسش و پاسخ است استفاده ميکنم ،چون اکثر
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دانشآموزان آماده پاسخگويي هستند و حس رقابت در آنها باعث توجه و
تمرکز بيشتر ميشود اما به دليل جمعيت باالي کالس قادر به استفاده از
روشهاي فعال نيستم»( .مصاحبهشونده شماره  ،5مهر .)1396
براساس هدفهاي ترسيم شده در کتب راهنماي معلم (راهنماي تدريس) دوره ابتدايي ،اهداف
اين دوره در راستاي رشد و شکوفايي استعدادهاي فطري دانشآموزان و شناخت علمي و مهارتهاي
زباني آنها ،در چهار بخش عمده الگوهاي اجتماعي ،اطالعات دادهپردازي ،انفرادي و رفتاري تقسيم
شده است .جهت نيل به اهداف و مقاصد آموزشي در اين دوره ،معلمان با توجه به محتواي هر درس
ملزم به اجراي روشهاي مختلف تدريس ميباشند؛ اما بهدليل موانعي که ذکر شد معلمان براي اکثر
دروس از روشهاي تکراري سخنراني و پرسش و پاسخ در برنامه درسي زبانآموزي استفاده ميکنند.
نقاط قوت شیوهها و فنون یاددهی و یادگیری برنامهدرسی زبانآموزی در مناطق دوزبانه
تحليل معلمان مورد مصاحبه از مهمترين نقاط قوت شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري ،بر مواردي
چون تدوين کتاب راهنماي تدريس ،بهرهمندي از نرمافزارهاي آموزشي در تدريس و ابعاد جديد
برنامه درسي ملي در توجه به پنج عنصر ،تفکر و تعقل ،ايمان ،علم ،عمل و اخالق در چهار عرصه
ارتباط متربي با خود ،خدا ،خلق و خلقت ،تأکيد دارد .درواقع ،اگرچه شيوهها و فنون ياددهي و
يادگيري فعلي با کاستيهايي همراه است و روشهاي مطلوب معلمان بهحساب نميآيد ،با اينحال،
اهداف ذکر شده در برنامههاي درسي جديد زبانآموزي مورد حمايت معلمان است .نظر يکي از
مصاحبه شوندگان در خصوص اهميت کتاب راهنماي تدريس در برنامه درسي زبانآموزي اينگونه
است:
«در اين کتاب ،اهداف آموزشي ،روشهاي پيشنهادي تدريس ،مراحل
اجراي هر روش تدريس و نکات مهم هر درس بيانشده است که با کمک
اين کتاب معلمان با روشهاي نوين ياددهي و يادگيري آشنا ميشوند و
دانش و مهارت الزم در فرايند تدريس را کسب ميکنند و باعث جذابيت
تدريس معلم ميشود» (مصاحبهشونده شماره  ،8مهر .)1396
اگرچه کتاب راهنماي تدريس درواقع نقشه اجرايي مهندسان ياددهي و يادگيري است؛ اما اين
کتاب در تمام مدارس و همه پايههاي دوره ابتدايي وجود ندارد .مانعي که در مورد نرمافزارهاي
آموزشي در امر تدريس برنامه درسي زبانآموزي نيز صدق ميکند .مصاحبهشونده شماره  14در اين
خصوص ميگويد:
«من معلم پايه اول هستم و امسال از نرمافزارهاي آموزشي در فرايند
تدريس استفاده ميکنم و اين امر باعث تسريع يادگيري دانشآموزان و
همچنين عالقه و شادي بهدليل متنوع بودن اين نوع رسانههاي آموزشي
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شده است درحاليکه سال گذشته به دليل نداشتن وسايل مورد نياز در
روستا همچون رايانه و ويدئو فراتاب از مزاياي اينگونه رسانهها بيبهره
بودم( ».مصاحبهشونده شماره  ،14مهر .)1396
ازجمله قوتهاي ديگر مرتبط با شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري ،ابعاد جديد برنامه درسي ملي
در برنامه درسي زبانآموزي است .يکي از مصاحبهشوندگان ،اين مسأله را اينگونه تبيين کرده است:
«روشهاي تدريس در برنامه درسي جديد زبانآموزي همسو با برنامه
درسي ملي و توجه به تمامي گونههاي زبان فارسي است .اين امر باعث
زمينهسازي ارتقاي آداب و مهارتهاي زندگي و مهارتهاي زباني و تقويت
تفکر و خالقيت در دانشآموزان ميشود( ».مصاحبهشونده شماره  ،27مهر
.)1396
جدول ( )5خالصهاي از ديدگاههاي مصاحبهشوندگان در مورد نقاط ضعف و قوت شيوهها و فنون
ياددهي و يادگيري برنامه درسي زبانآموزي در مناطق دوزبانه را نشان ميدهد .اين جدول حاوي
عمدهترين و پرتکرارترين ديدگاههاي مصاحبهشوندگان در مورد ضعفها و قوتهاي شيوهها و فنون
ياددهي و يادگيري برنامه درسي زبانآموزي است .بيشترين درصد فراواني در مورد نقاط ضعف
شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري ( 24درصد) مربوط به کمبود رسانههاي آموزشي و ديداري
شنيداري مدارس در شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري برنامهدرسي زبانآموزي در مناطق دوزبانه
است .در مورد نقاط قوت ،بهرهمندي از نرمافزارهاي آموزشي در شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري
برنامهدرسي زبانآموزي در مناطق دوزبانه با ( 33درصد) ،بيشترين فراواني را نشان داد .همچنين
کمترين درصد فراواني ( 10درصد) مربوط به عدمبرگزاري دورههاي آموزشي ضمن خدمت ويژه
جهت آموزش شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري برنامهدرسي زبانآموزي در مناطق دوزبانه بود.
جدول ( :)5نقاط ضعف و قوت شیوهها و فنون یاددهی و یادگیری برنامهدرسی زبانآموزی در مناطق دوزبانه
مقوله
اصلي
نقاط
ضعف

نقاط
قوت

مقوله فرعي

تعداد

درصد فراواني

عدمبرگزاري دورههاي آموزشي ضمن خدمت ويژة تدريس در
مناطق دوزبانه

3

10

عدمتنوع در شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري

4

13

کمبود رسانههاي آموزشي و ديداري شنيداري در بيشتر مدارس

7

24

بهرهمندي از نرمافزارهاي آموزشي در تدريس

10

33

تدوين کتاب راهنماي تدريس

6

20
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بحث و نتیجهگیری
دوزبانگي همواره از مسائلي بوده که بر فرآيند آموزش و يادگيري دانشآموزان تأثير داشته است و
بهعنوان پديدهاي شناحته ميشود که در همة نقاط جهان مصداق دارد .افراد دوزبانه ميتوانند
برحسب مورد از زبانهاي مادري و رسمي در رفع نيازهاي ارتباطي خود استفاده کنند .اين پديده
بيشتر ماهيتي ميانرشتهاي دارد و مورد توجه جامعهشناسان ،روان شناسان و متخصصان تعليم و
تربيت است .دوزبانگي بهعنوان پديدهاي تاثيرگذار بر فرايندها ي آموزشي مناطق دوزبانه ،عالوه بر
اينکه ميتواند در تقابل با زبان رسمي مورد آموزش ،چالشهايي را به ويژه در زبانآموزي به
کودکان ايجاد نمايد ،بهعنوان يک فرصت نيز ظرفيتهاي بااليي در آموزش مناطق دوزبانه ايجاد
مينمايد .بر اين اساس ،زبانآموزي اساسيترين موضوع آموزشي دوره ابتدايي بهخصوص در مناطق
دوزبانه است .از سوي ديگر ،اعتالي کيفيت عملکرد معلمان مناطق دوزبانه در زمينه بهبود يادگيري
دانشآموزان در برنامه درسي زبانآموزي ،در گرو استفاده از شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري
مطلوب است .بررسي و مطالعه برنامههاي درسي مناطق دوزبانه از ديدگاه افراد و گروههايي که از
نزديک درگير اجراي آن در موقعيتهاي ياددهي يادگيري مدارس و کالسهاي درس هستند،
ميتواند دادهها و اطالعات مستندي را در مورد مهمترين مسائل و چالشها و مشکالت مربوط به
شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري برنامهدرسي زبانآموزي دوره ابتدايي در مناطق دوزبانه فراهم
نمايد .معلمان بهعنوان مجريان اصلي برنامه درسي ،در اجرا و عملياتي ساختن آن در کالسهاي
درس ،نقش اصلي را بر عهده دارند .در اين راستا ،پژوهش حاضر با بررسي نظرات و ديدگاههاي
معلمان دوره ابتدايي استان چهارمحال و بختياري ،به تبيين شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري
مطلوب برنامهدرسي زبانآموزي دوره ابتدايي در اين مناطق پرداخت تا برخي از مهمترين
ويژگيهاي مربوط به روشهاي تدريس در اين مناطق شناخته شده و بسترهاي الزم براي حل نقاط
ضعف و بر طرف نمودن موانع اجرايي اين برنامه درسي فراهم آيد.
بهمنظور دستيابي به هدف پژوهش ،ديدگاه معلمان در بخش کمي و کيفي مورد ارزيابي قرار
گرفت .نتايج بهدستآمده در بخش کمي نشان داد که استفاده از روش پرسش و پاسخ (شامل دو فنِ
ببين و بگو ،بشنو و جواب بده) در فرايند آموزش و تدريس زبانآموزي مناطق دوزبانه بهعنوان
مناسبترين شيوه و فن ياددهي و يادگيري برنامه درسي زبانآموزي از ديدگاه معلمان در وضعيت
مطلوب شناخته ميشود .به نظر ميرسد يکي از داليل تمايل بيشتر معلمان به استفاده از روشهاي
تدريس تعاملي توجه اين شيوهها به چهار مهارت اصلي زبانآموزي است .نتايج تحقيق ( Mousavi
 )Zadeh and Ahmadi Mobarakeh, 2015و ( )Azizi and Kohzadi, 2014نيز با نتايج اين
تحقيق همخواني دارد ،آنها معتقدند که براي درک معنا براي دوزبانهها بايد از روشهاي تعاملي
تدريس استفاده کرد .اين يافته همچنين با نتايج تحقيق ( )Afshari and et al., 2016مبني بر
اينکه کاربرد زبان محلي براي آموزش ،مؤثرتر از زبان رسمي است همخواني دارد .اين نتيجه
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همچنين با يافتههاي تحقيق ( )Pop, 2015همسوست که بر استفاده از رسانههاي آموزشي و
ديداري شنيداري جهت تدريس زبانآموزي تأکيد دارد.
با اينحال ،با توجه به اينکه دانشآموزان از نظر سبک تفکر به گروههاي مختلفي تقسيم ميشوند
و محتواي درسهاي مختلف نيز متفاوت است ،بنابراين ،استفاده از يک روش تدريس در برنامه
درسي زباني کودک مطلوب نيست و استفاده از شيوههاي تلفيقي متناسب با هر محتوا و بر اساس
کتاب معلم در اين خصوص راهگشا خواهد بود .در وضعيت مطلوب شيوهها و فنون ياددهي و
يادگيري برنامه درسي زبانآموزي ،کمترين اولويت اثر به شيوهها و فنون روش آموزش برنامهاي و
مسألهمحور تعلق داشت .معلمان تمايل کمي به انجام اينگونه روشها و فنون تدريس نشان
ميدهند .عالوهبر دشواري انجام اينگونه شيوهها و زمانبر بودن آنها ،به نظر ميرسد که مهيا نبودن
شرايط انجام تدريس ازجمله جمعيت باالي کالسها و عدم در دسترس بودن رسانههاي آموزشي
مناسب در مدارس دوزبانه دوره ابتدايي ،از مهمترين داليل رويگرداني معلمان ازاينگونه شيوهها و
فنون ياددهي و يادگيري باشد .نتايج بخش کيفي پژوهش عالوهبر تأييد يافتههاي بخش کمي نشان
داد که کمبود رسانههاي آموزشي و ديداري شنيداري در بيشتر مدارس ،عدمتنوع در شيوهها و فنون
ياددهي و يادگيري و نيز عدمبرگزاري دورههاي آموزشي ضمن خدمت ويژة روش تدريس
زبانآموزي در مناطق دوزبانه ،ازجمله عمدهترين علل ضعف شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري
برنامهدرسي زبانآموزي مناطق دوزبانه از ديدگاه معلمان است.
بهرهگيري از شيوهها و فنون تدريس و يادگيري زبان متناسب با زمينههاي فرهنگي و زباني
مناطق دوزبانه توسط معلمان ،عالوهبر پرورش مناسب مهارتهاي زباني در کودکان اين مناطق ،به
آموزش بهتر و آسانتر مطالب و مفاهيم درسهاي ديگر مانند رياضي ،علوم و علوم اجتماعي نيز
کمک نموده و از آنجا که يادگيري زبان زيربناي تفکر است ،امکان تفکر بهتر در همه موضوعات
درسي براي دانشآموزان فراهم ميشود؛ بنابراين مهيا نمودن فضا و امکانات آموزشي و ارتقاي سطح
تواناييهاي معلمان در برنامههاي آموزشي ،توجه کافي به برگزاري کالسهاي ضمن خدمت براي
معلمان به خصوص در حوزه روشها و فنون تدريس ويژة دوزبانگي ،از ضرورتهاي زبانآموزي
مناطق دوزبانه است.
پیشنهادها
با توجه به يافتههاي پژوهش ،پيشنهادهاي زير در زمينه شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري مطلوب
برنامه درسي زبانآموزي در مناطق دوزبانه ارائه ميگردد:
 .1پيشنهاد ميشود که ارتقاي سطح تواناييهاي معلمان در شيوهها و فنون ياددهي و
يادگيري برنامه درسي زبانآموزي مناطق دوزبانه از طريق برگزاري کالسها و کارگاههاي
آموزشي ،در اولويت برنامههاي برنامهريزان و کارشناسان دوره ابتدايي قرار گيرد.
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.2

.3

.4

.5

.6

.7

با توجه به اهميت رسانهها و نرمافزارهاي آموزشي در تدريس اثربخش برنامه درسي
زبانآموزي ،تجهيز مدارس به رايانه و تابلوهاي هوشمند در مناطق دوزبانه توصيه مي
گردد.
گنجاندن واحد درسي زبانآموزي و جامعهشناسي زبان با تأکيد بر برنامه درسي دوزبانه و
شيوههاي ياددهي و يادگيري در برنامههاي درسي علوم تربيتي بهويژه رشته مطالعات
برنامهريزي درسي بهمنظور تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه توصيه ميشود.
تمرکززدايي در سيستم آموزشي و دادن اختيارات بيشتر به معلمان مناطق دوزبانه در
شيوهها و فنون ياددهي و يادگيري برنامه درسي زبانآموزي بايد مدنظر مسئوالن آموزش
کشور باشد.
پيشنهاد ميشود که معلمان شاغل در مناطق دوزبانه بهمنظور ارتباط بهتر با دانشآموزان
و انتقال آسانتر محتواي آموزشي تا حدودي با زبان بومي و آداب و سنتهاي اين مناطق
آشنا باشند.
موضوع دوزبانگي به دليل ارتباط آن با موضوعاتي فراتر از حوزه آموزش مانند فرهنگ و
قوميت از اهميت و پيچيدگيهاي فراواني برخوردار است .بر اين اساس توصيه ميشود که
برخي از مهمترين عوامل مؤ ثر در دوزبانگي و مسائل مربوط به آن در آموزش زبان ،در
پژوهشهايي مستقل مورد بررسي قرار گيرد.
به پژوهشگران حوزه زبان آموزي پيشنهاد ميشود که موضوع روشهاي مطلوب تدريس
زبانآموزي در مناطق دوزبانه را از ديدگاه متخصصان زبانآموزي و به شيوه کيفي مورد
بررسي قرار دهند .براي شناسايي افراد مطلع در اين موضوع ميتوان از شيوه شناسايي
افراد به روش گلوله برفي استفاده کرد.
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