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 دانش آموزان یلیتحص یشرفتدوزبانه بودن بر پ یرتاث
 

 2 ، زینب شجاعی فر1*یزهخدانظر رحمت

 یانمدرس دانشگاه فرهنگ یتو ترب یمفلسفه تعل یدکترا: 1

 : کارشناس ارشد مدیریت آموزشی2

 

 rahmat.4127@yahoo.com زاهدان*: ایمیل نویسنده مسئول 

 
 

 چکیده

و با هدف بررسی اثر دو زبانگی بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی در  دانش آموزان یلیتحصر  یشررفت دوزبانه بودن بر پ یرتاثاین مطالعه با عنوان 

بین دانش آموزان انجام شرده اسرتر روم مورد اسرتفاده در این پشوهش به ترورص توتیفی و تحلیلی می باشد وبرای آمر آوری ات عاص از     

 آهان وآود یکه در اکثر کشورها یاست آهان یادهیپد یدوزبانگرویکرد اسرنادی استفاده شده استر یافته های این مطالعه نشان می دهدکه  

مانعی برای  1691، این االت تا قبل از دهه ندیبیخود آموزم م یاز زبان مادر ریغ یگریاسرررت کره فرد به زبان د  یدارد و عبرارص از ارالت  

ر پیشرررفت تحصرریلی برای دانش آموزان پیشرررفت تحصرریلی در نرر گرفته می شررود اما امروزه به عنوان یکی از مولفه های مهم در یادگیری د

، باشدیو در اکم زبان دوم م افتهیتیکه در کشرور عموم  یگریبا زبان د ،یدوزبانه از زمان آغاز آموزم رسرم  محسرو  می شرودر چرا که فرد   

که قدرص وی در یادگیری و درک بهتر معانی را فراهم کرده و زمینه های پیشررفت تحصیلی بیشتر را فراهم می   ندیبیآشرنا شرده و آموزم م  

دو زبانگی در دانش آموزان اثراص متنوعی در یادگیری و پیشرررفت تحصرریلی ایجاد می کند که در مطالعاص نشرران داده شررده اسررت روند   کندر

عه آهانی به یکدیگر سبب شده است که دو زبانگی عنصر مهمی در بهبود پیشرفت تحصیلی دانش گسترم دانش امروزه از یک سو و پیوند آام

 آموزان به شمار رودر

 کلمات کلیدی: دو زبانگی، پیشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی، یادگیری 
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 مقدمه

دانش آموزان قرار  اریرا در اخت یابزار تواندیآموزم، م هیاول یهادر سال یو تحوالص آهان راصییگسرترده متناسرب با ت    یبرنامه درسر  نیتدو

 یدوزبانگ دهیپد (ر91: 1961)ااتم زاده عربی و همکاران،  دهد شیافزا زیها را نبا آن ییارویقدرص رو د،یآد یهادهد تا ضرررمن درک چالش

 یهاپشوهشر به کار رود پیشرررفت تحصرریلی و در رابطه با تعامل زبان هاهیفرضرر شیآزما یبرا ،یدر آهان واقع یشررگاهیعنوان آزمابه تواندیم

عملکرد زبان و  نیارتباط ب توانیم نیهمچنر دهندیرا نشرران م و پیشرررفت تحصرریلیزبان  نیتور هماهنگ ارتباط ببه ،1یاافره سرررگتشررت

 کهیامهنگر مطالعه کرد یمطالب علم یریادگیاز راه مطالعه  زیزبان و ن قیاز تر یدانش عموم یریپتیها با آزمون دسترسرا در دوزبانه تحصیلی

 ا،یو کاشانسکا انی)مار دهندیرا نشان م یدتریشد یهاجانیها باشرد، ه آن یهمسران با زبان رمزگردان  ،یابیها در باززبان مورداسرتفاده دوزبانه 

اده اتفاق افت گریکه در زبان د دهدیرخ م یعیها است که اغلب، هنگام توضیح وقازبان یخود به خود رییت  از سوی دیگر در دو زبانه ها (ر۴۰۰۲

و  یادآوریها متمرکز بوده، نشرران داده اسررت که به خاتر سرردردن فهرسررت وا ه قیها از ترکه بر اافره دوزبانه ییهاشیع وه آزمابه راسررت

 (ر۴۰۰۲، 2و هرم یویاسدو  ماریان) فتدیمراله آزمون و مطالعه اتفاق ن نیب یزبان رییت  چیکه ه شودیبهتر م یزمان یازشناسب

 و قیدق یهایها، به بررسبه آن ییمطرح کرده است که پاسخگو یآموزشر  یهانرام یرا برا یمسرالل  یدوزبانگاین موضرو  نشران می دهد که   

 یکیاست و  یآموزش یهامبااث در اوزه پشوهش نیتریمیآغاز آموزم به کودکان مناتق دوزبانه از قد یداردر ازآنجاکه چگونگ ازیآانبه نهمه

آموز و دانش شودیتوسط معلم اراله م یتورص زبانک س درس اسرت که در آنجا ات عاص به  کندیم دایپ یادیکه با زبان ارتباط ز ییهااز بافت

درک نقش  منرر نیاز ا و می تواند برای پیشرفت تحصیلی استفاده نماید گرفته است ادیبا اسرتفاده از زبان نشران دهد که ات عاص را    دیبا زین

این موضو   (ر26: 1961)روشن و زار ، مهم اسرت  یلیامور تحصر  رارتباط د یاز برقرار یدر مراال زیات عاص و ن یابیو باز یزبان در رمزگردان

به مدل های  توآه نیاز به بررسری بیشرتر در زمینه دو زبانگی را با توآه به عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی نشان می دهد، در این زمینه  

آموزشری دو زبانگی و همچنین اهمیت دو زبانگی بسریار مهم است، همچنین در این االت اثر دو زبانگی بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی مورد   

 توآه است که این مطالعه به آنها می پردازدر

 

 اهمیت وضرورص

 روان و شررناسرران زبان توآه همواره ،و پیشرررفت تحصرریلی  یادگیری بر 3دوزبانگی تأثیر خصررو  در مطالعه گتشررته، دهه چند دراز آنجا که 

و  رییادگی فرایند بر دوزبانگی پدیده که بود این از ااکی اوزه، این در پیشین یهاپشوهش نتایجر اسرت  نموده آلب خود به را زبان شرناسران  

 از یاعدهر دشونیم تحصیلی ت ییر دچار اغلب دوزبانه، کودکان که هستند باور این بر پشوهشرگران  از دسرته  این ردارد تأثیر پیشررفت تحصریلی  

 ادگیریی فرایند برعکس، بلکه ندارد، منفی تأثیر یادگیری فرایند درتنها نه دوزبانگی که کنندیم ادعا( ۴۰۰۲ ،4پاولنکو و گراسجین) پشوهشگران

( یتورص نوشتارو چه به یتورص گفتارزبان )چه به قیاز تر زیوپرورم نآموزم ندیفرآ (ر22: 1961)ابطحی و خدادادیان،  کندیم تسهیل را

 کشور ییایآ راف یر در محدودهگماردیهمت م یو تمدن بشر یفرهنگ راثیانتقال م قیتورص گرفته و به استمرار و افظ وادص آامعه از تر

که  میمواآه هست یبا کودکان رانیا ریمهاآرپت یو نواا ینواا نیر در اکنندیم یمختلف زندگ یهابا آدا  و سنن و زبان یاقوام گوناگون ران،یا

ت افر اتط ح دوزبانه هستنداند و به( متفاوص است، تکلم کردهی)رسرم  یآموزشر خود که با زبان یبه زبان مادر یاز ورود به نرام آموزشر  شیپ

 یهاوهیارتباط داردر در ش یاددهیمتفاوص  یهابا روم گرید ینان و از آهتآ یبا دوزبانگ یآموزان دوزبانه از آهت نشدا یو عملکردها یلیتحص

پیشرفت  (۰۲۳۰ ،ی)ک نترکسبدر  یعامل مهم نیو ا شودینم یتوآه کاف یاغلب به مسالل دوزبانگ رانیوپرورم ادر آموزم سیمرسروم تدر 

 تحصیلی می باشدر

 

                                                      
1. auto biografphical memory 
2.Spivey & Hirsch 
3. bilingualism 
4. F. Grosjean & A. Pavlenko 
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 پیشینه پشوهش

و دوزبانه در شهر  زبانهکیدانش آموزان دختر  یلیو عملکرد تحصر  یرابطه اافره کار یبررسر ( تحت عنوان 1969) پشوهشری توسرط مکتوفی  

یی ابتدا پنجم پایهو دوزبانه  زبانهکی خترد زانموآ نشدا تحصیلی دعملکرو  یرکا اافره بطهرا سیربرانجرام شررردر هدف این مطالعه   تهران

 زانموآ نشاز دا بیش یدارمعناتور به بانهدوز زانموآ نشدا ینولدرکو اافره نموآز هنمر میانگینکه  دهدیمی پشوهش نشان هاافتهر یباشدیم

 اافرهدوزبانه در  زانموآ نشدا دعملکرر دبو هازبانه از تک ترنییپا یدارمعناتور ها بهدوزبانه هنمر میانگین سیرفادر درس  مار استزبانه اتک

 ردبو زبانهکی زانموآ نشاز دا ترفیضع سیرفادر درس  نناآ دعملکر متوسط که ستا االیدر  ینر استا زبانهکی زانموآ نشاز دا تریقو یرکا

و  ییپنجم ابتدا یدر درس فارس دوزبانهو  زبانهکیدانش آموزان  ییقدرص خوانا سهیمقا( تحت عنوان 1961پشوهشری توسط ادیب و همکاران ) 

)کرد و  دوزبانه)فارس زبان( و  زبانهکیدانش آموزان  ییقدرص خوانا یبررسررری انجام شررردر هدف این مطالعه لیتحصررر شررررفتیرابطه آن با پ

 ییپنجم متناسب با سطح توانا یمتن کتا  فارسر که  دهدیمپشوهش نشران   یهاافتهیر باشرد یمی لیتحصر  شررفت ی( و رابطه آن با پزبانیآذر

دانش آموزان  یاسررت، اما متن کتا  برا دوزبانهدانش آموزان  ییباالتر از سررطح توانا ییسررطح خوانا ازنررو متن  سررتین دوزبانهدانش آموزان 

 مناسب استر زبانهکی

ر د یلیتحص شرفتیو رابطه آن با پ یال مسئله اآتماع یهاوهیش سهیو مقا یبررس( تحت عنوان 1961ی و همکاران )اریویشپشوهشی توسط 

در  یلیتحص شرفتیو رابطه آن با پ یال مسئله اآتماع یهاوهیش سهیو مقا یبررسانجام شدر هدف این مطالعه  و دوزبانه زبانهکیدانش آموزان 

ر د دوزبانهدو گروه دانش آموزان دختر  یلیتحص شررفت یپ نیبکه  دهدیمیافته های پشوهش نشران  ر باشرد یدوزبانه مو  زبانهکیدانش آموزان 

دو گروه دانش آموزان دختر  یلیتحص شرفتیپ نیب نیاستر همچن زبانهکیاز دانش آموزان  شرتر یب یال مسرئله اآتماع  یهاوهیشر خصرو   

ال مسررئله  ییاز توانا زبانهکینداردر دانش آموزان  یوآود یتفاوص معنادار یال مسررئله اآتماع یهاوهیشرردر خصررو   دوزبانهو  زبانهکی

 خود برخوردارندر ینسبت به گروه همتا یترنییپا یلیتحص شرفتیو پ یاآتماع

 یدرس یزیربرنامه( و یعرب -ی)فارس دوزبانه یزیربرنامه ریتأث زانیم ایسهیمقا یبررس( تحت عنوان 1961پشوهشری توسرط تبرا و تصردیقی )   

 ریتأث زانیم یاسهیمقا یبررسر انجام شردر هدف این مطالعه   و نوشرتن دانش آموزان  میدروس بخوان یهامهارص یلیتحصر  شررفت یبر پ زبانهتک

 و نوشررتن دانش آموزان میدروس بخوان یهامهارص یلیتحصرر شرررفتیبر پ زبانهتک یدرسرر یزیربرنامه( و یعرب -یدوزبانه )فارسرر یزیربرنامه

درس  یلیتحص شرفتیتوانسته بر پ یورسازغوتهو  هیدوسو ،یانتقال وهیآموزم دوزبانه به سه شکه  دهدیمپشوهش نشران   یهاافتهیر باشرد یم

 لیرک تحصنرخ در ت نیترکمدانش آموزان  نیا نیداشته باشدر همچن یشتریب ریتأث زبانهتکدانش آموزان نسبت به آموزم  میسیو بنو میبخوان

 را داشتندر

دانش آموزان دختر  یلیتحص شرفتیبا پ یو بهره هوش یرابطه اافره کار یبررس( تحت عنوان 1961پشوهشری توسط زامتکش و همکاران ) 

 ینیبشیها در پو هوم و سررهم آن یرابطه و تفاوص اافره کار نییتعانجام شرردر هدف این مطالعه  تهران یهارسررتانیو دوزبانه دب زبانهکی

هوم و  ،ینمراص اافره کار نیبکه  دهدیمی پشوهش نشرران هاافتهر یباشرردیم و دوزبانه زبانهکیآموزان دختر در دانش یلیتحصرر شرررفتیپ

 یآموزان دوزبانه در نمراص بهره هوشنمراص دانش نیانگیوآود داردر هرچند م داریو دو رابطه معن زبانهکیآموزان در دانش یلیتحصر  شررفت یپ

در  یلیتحص شررفت یو پ یاافره کار نیتفاوص ب وه،مشراهده نشردر بع    یداریدو گروه تفاوص معن نیا نیبود، اما ب زبانهکی یهاباالتر از نمونه

 بودر داریها معنو دوزبانه به نفر دوزبانه زبانهکی یهانمونه نیب

 دوزبانهو  زبانهکیدانش آموزان پسر  یلیو عملکرد تحص یکار یاافره یسهیمقا( تحت عنوان 1962پشوهشری توسرط پارسرایی و همکاران )   

 یهاافتهی رباشدیمیی پنجم ابتدا هیپا دوزبانهو  زبانهتکدانش آموزان پسر  یلیو عملکرد تحص یاافره کار سهیمقاانجام شدر هدف این مطالعه 

ا ام؛ است زبانهتکاز دانش آموزان  شیب یمعنادار توربهدانش آموزان دوزبانه  ینمره آزمون اافره کورنولد نیانگیمکه  دهدیمپشوهش نشان 

در  نهدوزباگرفت عملکرد دانش آموزان  جهینت توانیمبودر لتا  هازبانهتکاز  ترنییپا یمعنادار توربه هادوزبانهنمره  نیانگیم یدر درس فارسررر

از دانش آموزان  ترفیضررع یاسررت که متوسررط عملکرد آنان در درس فارسرر یدر اال نیاسررتر ا زبانهکیاز دانش آموزان  تریقو یاافره کار

 بودر زبانهکی
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از دو مطالعه بزرگ  ی: شواهدکندیم ینیبشیپرا  یاضیر تیمثبت ت ا یدوزبانگ»( تحت عنوان 2112) 5هارتانتو و همکارانپشوهشی توسط 

دانش آموزان  انیدر م یاضیر یو دستاوردها دوزبانهرابطه  یبررسدر کشورهای سنگاپور و کره آنوبی انجام شدر هدف این مطالعه « اسیدر مق

و  یاضیاستدالل ر یبرا یکه دوزبانگ دهدیمپشوهش نشان  یهاافتهی رباشدیم( ساله 2-1و دانش آموزان درآه اول ) مهدکودک ،یدبستانشیپ

 ال مسئله کودکان سودمند استر یهامهارص

بر  ییکوچهوا  صیآموزم تحص نکهیبر ا یمبن یآموزم دوزبانه در پرو: شرواهد »( تحت عنوان 2119) 6پشوهشری توسرط هاینسرجو و دیمون   

 آموزم مکالمه زبان آموزم ریتأث یبررسامریکا انجام شدر هدف این مطالعه  متحدهاالصیادر « گتاردیم ریتأث یکودکان بوم یلیتحصر  تیموفق

ه مشرر ول ب ییکه در مدارس کوچهوا یکودکان بومکه  دهدیمی پشوهش نشرران هاافتهر یباشرردیمی لیتحصرر تیبر موفق ییکوچهوا  صیتحصرر

ه اضور دارند، ب ییایکه در مدارس متوسطه اسدان یرا نسبت به کودکان بوم اصیاضیانحراف استاندارد نمره باالتر در ر 12126هستند،  لیتحصر 

به شکاف نمره آزمون  دنیکه ممکن است در بهبود بخش کندیترحبت م  نیوالد یهابچه یبرا ییکوچهوا  صیر آموزم تحصر آورندیدسرت م 

 نقش داشته باشدر یبوم

هدف انجام شدر  متحدهاالصیادر « در تر  کودکان یبر اافره کار یدوزبانگ ریتأث»( تحت عنوان 2119) 7پشوهشی توسط وینسترا و همکاران

شوهش نشان پ یهاافتهیر باشدیمو پیشرفت تحصیلی  ترر  اتفال  نهیدر زم ییدر عملکرد اآرا دوزبانه تیمز ایآ نکهیا نییدنبال تع این مطالعه

 یرهایدر مت  یتوآهقابل یهاتفاوصبودندر  زبانهکیبهتر از فرزندان  یتوآهقابل توربهدر فهرسرررت اافره کار  دوزبانهکودکان  کره  دهرد یم

 کیبالقوه  توربه یزبانگتر  همچنان ادامه داردر دو مبت بهدر کودکان  یاافره کار یدوزبانه برا تیوآود نداردر مز ماندهیباق ییعملکرد اآرا

 مربوط به تر  استر یمحافظ در برابر اخت ل اافره کار ریمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5.  (Hartanto, Yang, & Yang, 2018) 
6.  (Hynsjö & Damon, 2016) 
7.  (Veenstra et al., 2016) 
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 خ ته بندی از پیشینه پشوهش مطالعاص داخلی و خارآی -1آدول

نو   ردیف

 مطالعه

 هاافتهی عنوان مطالعه نام محقق

و همکاران  بیاد داخلی 1

(5931) 

دانش آموزان  ییقردرص خوانا  سرررهیمقرا 

پنجم  یو دوزبانه در درس فارسرر زبانهکی

 یلیتحص شرفتیو رابطه آن با پ ییابتدا

ح باالتر از سط ییپنجم ازنرر سطح خوانا یمتن کتا  فارس

ش دان یدانش آموزان دوزبانه است، اما متن کتا  برا ییتوانا

 مناسب استر زبانهکیآموزان 

و  یاریررویشررر داخلی 2

هررمررکرراران   

(1961) 

ال مسئله  یهاوهیشر  سره یو مقا یبررسر 

 یلیتحص شرفتیو رابطه آن با پ یاآتماع

 و دوزبانه زبانهکیدر دانش آموزان 

 زبانهکیدو گروه دانش آموزان دختر  یلیتحص شرفتیپ نیب

تفاوص  یال مسئله اآتماع یهاوهیو دوزبانه در خصو  ش

 ییاز توانا زبانهکیر آموزان  نشنرداردر دا  یوآود یمعنرادار 

سبت ن یترنییپا یلیتحص شرفتیپو  یال مسرئله اآتماع 

 خود برخوردارندر یبه گروه همتا

زارمرتکش و    داخلی 9

هررمررکرراران   

(1961) 

 یو بهره هوش یرابطه اافره کار یبررس

دانش آموزان دختر  یلیتحص شررفت یبا پ

 تهران یهارستانیو دوزبانه دب زبانهکی

 نیدر ب یلیتحصررر شررررفتیو پ یارافره کار  نیتفراوص ب 

 دربو داریها معنو دوزبانه به نفر دوزبانه زبانهکی یهانمونه

تبرا و  داخلی 1

 یقیتصد

(1961) 

 یزیربرنامه ریتأث زانیم ایسهیمقا یبررس

 یزیر( و برنامهیعرب -یدوزبرانره )فارسررر  

 یلیتحصرر شرررفتیزبانه بر پتک یدرسرر

و نوشرررتن  میدروس بخوان یهررامهررارص

 دانش آموزان

 یورسازو غوته هیدوسو ،یانتقال وهیآموزم دوزبانه به سه ش

آموزان  دانش میسیو بنو میدرس بخوان یلیتحص شرفتیبر پ

 راستداشته  یشتریب ریزبانه تأثنسبت به آموزم تک

و  ییپارسا داخلی 1

همکاران 

(1962) 

و عملکرد  یکار یارافرره   یسرررهیمقرا 

 و زبانهکیدانش آموزان پسررر  یلیتحصرر

 دوزبانه

دانش آموزان دوزبانه  ینمره آزمون اافره کورنولد نیانگیم

زبانه است؛ اما در از دانش آموزان تک شیب یتور معناداربه

 یتور معنادارها بهنمره دوزبرانره   نیانگیر م یدرس فرارسررر 

 ها بودرزبانهاز تک ترنییپا

 

 یمکتوف داخلی 9

(1969) 

و عملکرد  یرابطره ارافره کار   یبررسررر

 و زبانهکیدختر  دانش آموزان یلیتحصررر

 دوزبانه در شهر تهران

 بانهدوز زانموآ نشدا ینولدرکو اافره نموآز هنمر میانگین

 اافرهدوزبررانره در   زانمواز دانش آ بیش یدارمعناتور بره 

 متوسطامرا  ؛ ستا زبرانرره کیرر زانموآ نشاز دا تریقو یرکا

 یک زانموآ نشاز دا ترفیضع سیرفادر درس  نناآ دعملکر

 رستزبانه اتک زانموآ

و  نسجویها خارآی 2

 مونید

(2119) 

بر  یمبن یآموزم دوزبانه در پرو: شواهد

بر  ییکوچهوا  صیآموزم تحصررر نکررهیا

 ریتأث یکودکران بوم  یلیتحصررر تیر موفق

 گتاردیم

 دممکن اسررررت در بهبو ییکوچهوا  صیر آموزم تحصررر

 نقش داشته باشدر یبه شکاف نمره آزمون بوم دنیبخش
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هارتانتو و  خارآی 2

همکاران 

(2112) 

را  یاضررریر تیمثبت تررر ا یدوزبرانگ 

از دو مطالعه  ی: شواهدکندیم ینیبشیپ

 اسیبزرگ در مق

ال مسررئله  یهاو مهارص یاضرریاسررتدالل ر یبرا یدوزبانگ

 کودکان سودمند استر

 رانستیتوسط و خارآی 11

و همکاران 

(2119) 

 در ترررر  یبر اافره کار یدوزبانگ ریتأث

 کودکان

 یتوآهتور قابلکودکان دوزبانه در فهرسرررت اافره کار به

 کیتور بالقوه به یبودندر دوزبانگ زبانهکیر بهتر از فرزنردان  

مربوط به تررر   یر محافظ در برابر اخت ل اافره کاریمت 

 استر

 

 دوزبانگی

 یادکه همه افر انددهیعق نیمتخصصان امربر ا االنیر بااندیبیخود آموزم م یاز زبان مادر ریغ یگریاسرت که فرد به زبان د  یاالت یدوزبانگ

 نیر ااندافتهیرا  یکه در زبان اول تبحر و مهارص کاف آموزندیم یزبان دوم را زمان یچراکه گروه سرررتندیدوزبرانه ن  آموزنرد یکره زبران دوم را م  

 «یرشررد دوزبانگ»اوزه  نیکه به ا آموزندیزمان دو زبان را ماز بدو تولد هم گرید یا؛ اما عدهشررودیم دهینام «اکتسررا  زبان دوم» تیوضررع

و  طیبا مح یسازگار یهنجار برا کیعنوان از کشورها به یاریو در بس یآهان دهیپد کیمنزله به یدوزبانگ (ر۴۰۰۴ ،8تسی)کوهرص و ب ندیگویم

 زین یدارد و دوزبانگ شررهیکودک ر یسرراختار ذهن، عواتف و رشررد اسررتعدادها ر رشررد زبان درشررودیدر نرر گرفته م یریادگیمؤثر در  یعامل

)گلسررتانی فرد و  داشررته باشررد یکودک نقش مهم یدر سرراختار ذهن و پرورم اسررتعدادها تواندیم یشررناختو روان ینیع یتیعنوان واقعبه

موردقبول محققان قرارگرفته  یتا ادود( ۰۳۳۴) 9نیگروسج فیشده، تعراراله یکه از دوزبانگ یمتعدد فیتعار انیز م(ر ا11: 1961همکاران، 

 یهستند که در زندگ یو کودکان دوزبانه، کودکان شودی( ات ق مشرتر یو روزمره از دو زبان )ب یبه اسرتفاده عاد  یدوزبانگ فیتعر نیاسرت در ا 

 (ر۰۲۳۰، زادهمیابراه)استفاده از دو زبان هستند  ازمندین رسهروزمره خود خانه و مد

ر گرددیم شامل را دو زبان بر کامل تسلط تا( وا ه چند اد در) آشرنایی  اداقل یک از که دارد وآود مختلفی نرراص دوزبانگی تعریف مورد در 

براسب  دتوانیم که دارد تسلط ادی در زبان دو به که داندیم فردی را دوزبانه و شودیم ریتعب مختلف زبان دو کاربرد در فرد توانایی دوزبانگی

ها : دوزبانهکندیم تعریف گونهنیا راها دوزبانه ر(۲: ۴۰۰۰ )گراسررجین، گیرد کار به دیگری یآابه وتناو  به را زبان دو از یک هر ضرررورص،

 که دیآیبرم چنین ،دهدیم دست به یدوزبانگ از او که تعریفی ازر کنندیم استفاده خود روزمره زندگی در زبان چند یا دو از که هستند کسانی

 مفاهیم انتقال و دوم زبان به کامل بیان قدرص دوزبانگی، پدیده خواندن نسبی ضمن 10هاگنر نیسرت  قالل تفاوص چندزبانگی و دوزبانگی بین او

 بدین نمود؛ یبندمیتقس 12کاهشی و 11افزایشیدودسرته   به را دوزبانگی منرر، یک از توانیم ر همچنینداندیم دوزبانگی م ک را دوم زبان به

 وم،د مورد در و گتاردیم مثبت تأثیر او اآتماعی و شناختی یهامهارص بر فرد، نخست زبان به دوم زبان شدن اضافه نخست، دسرته  در ترتیب

 ابهتش وآه ،دیآیبرم دوزبانگی مورد در باال یهافیتعر از کهگونه همان رگرددیم فرد نخست زبان در خدشره  ایجاد به منجر دوم، زبان یادگیری

 را مشک تی هافیتعر این ،کنندیم اظهار( ۴۰۰۲) 13آانش و باصدی چنانکه اما دانست، زبان چند یا دو از اسرتفاده  توانایی در توانیم راها آن

 دو زا بتواند تا دهدیم را اآازه این فرد به که باالیی بسیار مهارتی سطح تا زبان دو به مهارتی سطح اداقل یک از دوزبانگی زیرا دارد؛ همراه به

 زبان دو با تواندیم اینکهترررف به بداند، دوزبانه را خودم اسررت ممکن فردیر باشرردیم مت یر کند، اسررتفاده زبان بومیِ گویشرور  همانند زبان،

                                                      
8 . 1- Kohnert, E, & Bates, A. (2002) 
9.  Grosjean 
10. E. Haugen 
11. additive 
12. subtractive 
13. K. Debot & C. Jaensch 
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 ین،بنابرا؛ بدانددوزبانه  را خود دارد، مهارص زبان چند یا دو به خواندن در اینکه دلیل به دیگر، فرد و کند ایجاد ک می ارتباط و کند تررحبت

 (ر29: 1961، انیخدادادداد )ابطحی و  اراله دوزبانگی از روشنی و دقیق تعریف توانینم

 اهمیت دو زبانگی

 به نآ آمعیت از کوچکی بخش اداقل که داشت سراغ را کشوری توانیندرص مبه باًیتقر و است آهانی یادهیپد یچندزبانگ و یدوزبانگ امروزه

  ییرت سریاسی،  و اقتصرادی  شررایط  مداوم ت ییر آمعیت، سرریر  آابجایی امکان افزایش فناوری، و علم گسرترم ر نکنند تکلم زبان چند یا دو

 ترک را خود زیست محل مردم، از کثیری یهاگروه آهان کنار و گوشه که شوندیم سربب  همگی انسران  نیازهای و امیدها و فرهنگی یهاافق

 رغمیعل ترتیب بدینر اسررت زبانیازآمله  هانهیزم از بسرریاری در سررازگاری مسررتلزم امر این گزینند، سررکونت آهان نقاط سررایر در و نموده

ر شودیم زده تخمین 9111 از باالتر چیزی امروزی آهان درمورداستفاده  یهازبان که آایی تا نبوده نادر امری یچندزبانگ سابق، هایپنداشت

 حالم امری باًیتقر باشد نداشته وآود زبان دو اداقل آنگران شیگو بین در که کشوری یافتن و اسرت  عادی امری یدوزبانگ پدیده روی بدین

لتا می توان بیان داشرت که دو زبانگی عنصری است که به تورص رایج دیده می شود و   (ر111: 1962یی و همکاران، پارسرا ) رسرد یم نرر به

بررسری این موضرو  در خصو  یادگیری و پیشرفت بسیار مهم است، این موضو  در خصو  دانش آموزان برآسته به نرر می رسد، چرا که   

 بر میزان پیشرفت تحصیلی آنها اثرگتار خواهد بودر دانش آموزان به تور تاکیدی نیاز به یادگیری دارند و موضو  دو زبانگی

 آموزم دوزبانه یهامدل

 14یمدل غرقه ساز

 یبه زبان مادر ییآشنا گونهچیاسرت و معلمان ه  ینییپا یمنزلت اآتماع یدارا ت،یکودکان اقل یکه زبان مادر گرددیاآرا م یبرنامه زمان نیا 

و  ها محسآن یزبان مادر یبرا دیتهد کیر درواقر، زبان غالب، نندیآموزم بب یکودکان نداشرته باشند، آنان مجبور هستند با زبان غالب رسم 

و محتواها را به  یتا مواد درس رودیبرنامه از دانش آموزان انترار م نیر در اشرود یآنان م یزبان مادر نیزبان غالب آانشر  تیکه درنها گرددیم

 مواد رایندارد؛ ز یآا یدر آموزم دوزبانگ روم نیآموزم دوزبانه، ا یارهایگفت که با توآه به مع توانیم آهتنیو ازا رندیبگ ادیزبران غالب  

ر چراکه هدف شررودینم داده یبه مواد درسرر یادیز تیها، اهمبرنامه نیدر ا گر،ید یانیر به بردیگیغالب انجام م ایتنها به زبان دوم  یآموزشرر

ان و )درخش شده است یگتارنام یغرفه ساز برنامه نیخاتر ا نیاستر به هم تیبا فرهنگ و زبان اکثر هاتیاقل یکسانیو  یها همگانآن یاساس

 (ر2116تیموری، 

 15یمدل انتقال

 دایزبان دوم  هم که یو زمان داندیکسرررب زبان دوم م یبرا یعنوان مانعرا به یاسرررت که زبان مادر نیا یبرنامه انتقال ینرر یربنایمنطق و ز

آهت کسررب زبان غالب مورداسررتفاده قرار  یالهیعنوان وسرربه یمدل زبان مادر نیر در اکندیاسررتفاده نم یاز زبان مادر گرید شررودیگرفته م

آموزم  هک یعاد انیها بتوانند به آرکه آن یتا زمان ردیگیتورص م یر درواقر، زبان دوم هدف اسرتر در ک س، آموزم به زبان مادر ردیگیم

دن آن همانند ش ییربنایرا آبران کرده، اما هدف ز یبرنامه غرفه ساز یهانقص ینوعبه یتنها به زبان دوم است ملحق شوندر اگرچه برنامه انتقال

 (ر2119، 16)بیکر باشدیم «یکاهش»بوده، از نو  « فرهنگ و زبان دوم»با 

 یورسازغوتهمدل 

خود  اریخود با اخت رندگانیادگیها و کاربرد دارد که خانواده یزمان شتریب ابدییشکل تحقق م نیبه بهتر یکه در آن دوزبانگ یورسازمدل غوته 

د که هستن یتیو ترب یآموزش یهابرنامه یورسازغوته یهار برنامهستیدر کار ن یو اآبار رندیبگ ادی یاز زبان مادر ریغ یگریزبان د خواهندیم

بان ز تواندیزبان دوم است که م گریو زبان د یها زبان مادرزبان نیاز ا یکیکه  گرددیاستفاده م یلیمبااث تحصر  یچند زبان برا ایدر آن دو 

 (ر2112، 17)آانستون باشد یکشور با زبان خارآ یرسم

                                                      
14. (Submersion model) 
15. (Transitional model): 
16. Baker, 2003 
17. Johnston, 2002 
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، در شودیمربوط م نیمع یو انجام رفتار در سطح یریادگیخود در  یهاتیافراد در مورد قابل یبه باورها ی(، خودکارآمد۰۳۳۱) 18ازنرر بندورا

 (ر2111ی و اامدی، االس مخیش) است یفعل یهاییبر اساس توانا تیموفق ینیبشینو  پ کی یخودکارآمد قتیاق

 

 اثر دو زبانگی بر یادگیری

ت شده توسط فرد اسزبان آموخته نیاول یر زبان مادرندیبیخود آموزم م یاز زبان مادر ریغ یاست که فرد به زبان یاالت در یادگیری یدوزبانگ

در  یر اتط ح دوزبانگدینمایآن لمس و درک م لهیوسخود را به طیمح یو اآتماع یو عناتر فرهنگ ابدیی، با آن رشرد م کندیکه بدان تکلم م

 (ر1922)مدرسی،  کنندیاستفاده م یهابه کاربرد که از دو زبان در ارتباط یمورد افراد و اآتماعات رد توانیرا م یادگیری دانش آموزان

بب س یر ازنرر اآتماعکندیدانش آموزان را متأثر م یشناخت شرفتیو پ شودیسبب درک بهتر مطالب م یآموزم به زبان مادر یازنرر شناخت

خود قرار  یاو را در ارتباط با گتشررته فرهنگ یو فرهنگ یعنصررر اتررل کیعنوان و به شررودیخود م یاآتماع طیآت  راات هر کودک در مح

 یشناختزبان یسبب تداوم در استفاده از نهادهاو پیشرفت تحصیلی آنها  در آموزم دانش آموزان  یاستفاده از زبان مادر یر ازنرر عاتفدهدیم

؛ و باالخره ازنرر کندیدور م یلیتحصرر یدر زندگ یمادر زباناز عدم اسررتفاده از  یناشرر یعاتف یها را از گسررسررتگآن بیترت نیو بد شررودیم

 و دانش شودیم یو درون ک س یاارتباتاص درون مدرسه تیفیو ک تیدر آموزم کودکان سبب باال رفتن کم یاستفاده از زبان مادر یآموزشر 

 ر(۰۲۱۰ ،ی)براهنر کندیارتباط برخوردار م یعنیتفکر  یآموزان را از ابزار اتل

و با  دانندیم یریادگیانتقال  یاز روانشررناسرران ال مسررئله را نوع  یدارند گروه گریکدیبا  یکیرابطه نزد یریادگیو انتقال  دو زبانگی یاز ترف

 آموزاننش دا یریادگی زانیو م یلیتحص شرفتیپ شودیم لیو ترک تحص یلیوپرورم باعث افت تحصر نرام آموزم ییعدم کارا نکهیتوآه به ا

 ر(۰۲۳۱فر،  نیاستر )ام یو زبان عموم یازآمله متفاوص بودن زبان محل یبه علل مختلف یلیدر سطح مختلف تحص

 زبانهکیدوزبانه و  شیدو گروه آزما نیگرفته اسررت که ب جهیدانش آموزان نت یریادگی انیبر آر یدوزبانگ ریتأث یدر بررسرر( ۰۲۱۴اامد پور )

 یتفاوص معنادار یابیو دوسررت گرانیبا د یهمکار ت،یمسررئول رمیقبول و پت گران،یارتباط با د ،یگروه یهاتیشرررکت در فعال زانیازلحاظ م

مقرراص مدرسه  تیمدرسره، ع قه به درس و تحصیل و رعا  طیاز مح تیرضرا  ،یاضر یو ر کتهیدروس د یریادگی زانیاز لحاظ م یوآود دارد، ول

 (ر111: 1961ی و همکاران، اریویش) ردوآود ندا یدو گروه تفاوص معنادار نیب

 آموزم بهبود و درسی مطالب یادگیری برای اسرت که  مهارتی و رودیم شرمار  به آموزان دانش یادگیری و یآموززبان ارکان از خواندن مهارص

 و تفسرریر مطلب، درک تواناییر اسررت امروزی زندگی در آموزان دانش یادگیری یازهاین نیترمهم از یکی خواندن در مهارصر نیازمندیم بدان

 بهتر و اندیشیدن بهتر تا رساندیم یاری آنان به و کندیم آشنا آدید ات عاص و افکار با را آموزان دانش ی،ردرسیغ و درسری  متون از اسرتنتا  

 دریافت و آم ص عباراص، کلماص، مفاهیم و معانی وها ارزم شررناخت وشررده نوشررته مطلب درک به معطوف خواندنر بیاموزند را زیسررتن

 هارصم یادگیری یتورکلر بهاست نوشته را آن ک می رمزهای وها نشرانه  یریکارگبه با نویسرنده  که اسرت  پیامی مقصرود  و معنا و هایدانسرتن 

 و رشد فرآیند خواندندرواقر  رردیپتیم تورص تریق این از درسی یهایریادگی اغلب زیرا ،هاسرت یریادگی همه کلید برای دوزبانه ها خواندن

 کودک برای آن نماد یا کلمه تصویری، یا شیء کردن لمس یا دیدن با که شودیم آغاز زمانی از خواندن فعالیت که معنا بدین اسرت،  زبان تکلم

 درسی یهاکتا  دشوار درک متون و خواندن سهولتر اسرت  فرد هر یادگیری در مؤثر عوامل از یکی خوانایی قدرص و خواندنر شرود یم تداعی

 (ر92: 1961است )ادیب و همکاران،  شدهفیتعر خوانایی قدرصمنزله به

 نیترساده خواندن مشک ص ردیآیم شمار به دو زبانه برای یادگیری آموزان دانش سوی از موضو  یک درک اتلی عوامل از یکی خوانایی قدرص

 مطالعاصر دکر ینیبشیپ تحصیلی پیشرفتازآمله  تحصیلی یهانهیزم از بسیاری در را کودک شکست توانیم آن تریق از که اسرت  یانشرانه 

تشرشده من نتایجر استشده انجام آن بر مؤثر عوامل و خواندن سواد پیشرفت آموزان، دانش تحصیلی پیشرفت زمینه در کشورها دیگر در بسریار 

 ودخ به نسرربتآموز دانش نگرم خواندن، به اولیا نگرم والدین، مطالعه میزان والدین، تحصرری ص میان که دهدیم نشرران پرلز آهانی مطالعه

 (رالف ۰۲۳۱ کریمی،) دارد وآود مثبت همبستگی خواندن سواد پیشرفت با دبستان از پیش آموزم و خو  کننده مطالعه یکمنزله به

                                                      
18. Bandura, 1997 
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 اثر دو زبانگی بر پیشرفت تحصیلی

 و مردودی علل از یکی که دارد ااتمال رونیر ازااسررت زبان یادگیری دوز بانه، آموزان دانش تحصرریلی پیشرررفت بر مؤثر کلیدی عوامل از یکی

 و خوانایی قدرص و خواندن به توآه متأسفانه موضو ، اهمیت به توآه با بنابراین؛ باشد زبان یادگیری ضرعف  ابتدایی، دوره در شهیوبه پایه، تکرار

 اسرراس بر و بوده ناکافی برای دانش آموزان دو زبانه کندیم ایفا فارسرری زبان یادگیری و تحصرریلی پیشرررفت در خواندن مهارص که نقشرری

 لبتها بیاید، پیش مردودی و تحصیلی افتازآمله  بسیار آن مسالل پی در است ممکن نشرود،  برترف نقیصره  این اگر ،شرده اشراره  یهاپشوهش

 دو ابتدایی دوره دروس میان از ربود خواهد چشررمگیرتر رسررمی آموزم زبان با مادری زبان تفاوص دلیل به دوزبانه، مناتق در مشررکلی چنین

 آموزان دانشر است آموزان دانش شدن باسواد آغاز درس، دو این فراگیری زیرا برخوردارند، ویشه اهمیتی از فارسری  زبان خواندن و دیکته درس

 اب دروس سرایر  و یازنرر سروادآموز  چه و شرنیداری  و گفتاریازنرر  چه فارسری  زبان فراگیری در ابتدایی اول هیدوپا در شهیودوزبانه به مناتق

 رد یکسان آموزم روم وها کتا  از ناشی شرایط اینر شودینم زبانیفارس آموزان دانش ریگدامن مسالل، این کهیدرترورت  ؛اندمواآه مشرکل 

 توانایی اسررتنباط زمینه در (ر۴۰۰۲ باقری، و تباتبایی) گردندیم اراله آموزان دانش زبانی اخت فاص به توآه بدون که اسررت کشررور سررراسررر

 سررطوح با مسرتقیم  ارتباتی آموزان دانش درک و خواندن توانایی که دهدیم نشرران( ۴۰۰۲) 19آیودل تحقیق متن، دشررواری سرطح  با خواندن

 اراله کوتاه آم ص و هجاها با همراه و آموزان دو زبانه دانش درک سطح با متناسرب  باید درسری  یهاکتا  و دارد درسری  یهاکتا  دشرواری 

 یابدر  افزایش آموزان دانش میان در خواندن توانایی تا شوند

وپرورم قرارگرفته استر خصو  آموزمبه تیو ترب میتعل یآامعه دیمورد تأک ریاخ یهااسرت که در سرال   یمفهوم یچند زبان ایاترط ح دو  

 تیآمع نیاز ا یمیاز ن شیفرهنگ خا  خود را داراستر ب ک،یاست که هر  ی، گروها و اقشار گوناگونهاتیمتشرکل از اقوام، مل  رانیا تیآمع

و زبان  شودیوپرورم هم چنان به روم متمرکز اداره موتف، آموزم نیر با اسرت ین یها فارسر آن یکه زبان مادر دهندیم لیتشرک  یرا افراد

و ددانش آموزان  یشناختو آامعه یشناختروان ،یشرناخت زبان نهیشر یتوآه به پ نیترکه بدون کوچک یر زبانباشرد یآموزم م یانجیم یفارسر 

کل مش نیار شودیزبان خانه و مدرسه م یمثل دوگانگ سازنهیابزار آموزم زم نیشرده اسرت؛ و اغلب هم  انتخا زبانه برای پیشررفت تحصریلی   

ه به با توآ گر،یدعبارصشررودر به سررتهیها به آن نگراقوام و گروه نیا یو زبان یفرهنگ یهاتفاوص هیکه از زاو دهدینشرران م شررتریخود را ب یزمان

 ریتحت تأث اد،یدر درون نرام آموزم، به مقدار زدو زبانه آموز هر دانش پیشرفت زانیانسان، م تیدادن به شخص کلفرهنگ و زبان در ش تیاهم

 یراب ینابرابر طیاز دبستان، شرا شیپ یو ات ییدر دوره ابتدا لی، از همان شررو  دوره تحص رونیقرار داردر ازا یو یو زبان یفرهنگ یهایشگیو

ر دگردیمنجر م یو چه در زندگ لیچه در تحص یگرید تیو موفق یکی تیبه عدم موفق تیکه درنها شودیفراهم م یقوم یهادانش آموزان گروه

دارد و از  اریاست که انسان در اخت یابزار نیاشاره کردر زبان ارزشمندتر یبه دوزبانگ توانیم یلیتحصر  شررفت یبر پ رگتاریتأث یرهایمت  نیاز ب

که  دهندینشان م هاپشوهش جینتا (ر29: 1961)تبری و تصردیقی،   کندیتفاهم و ارتباط و تبادل ات عاص اسرتفاده م  یبرامهم  یلهیوسر  نیا

ابزار  کیمعتقد بود که زبان ( ۰۳۳۳) یگوتسررکیدارندر و متفاوتی در پیشرررفت تحصرریلی عملکرد  زبانهکیکودکان دوزبانه نسرربت به کودکان 

از  ییاهگروه ایزبان گروه  یر اگر در کشورگتاردیشدن او اثر م یاآتماع یفرد و چگونگ بر تفکر رایمهم در رشد است، ز اریخا  و بس یفرهنگ

 نامندیم یکه اترررط ااً آن را تفاوص فرهنگ دیآیم شیپ یها ااتماالً مشرررک تمتفاوص باشرررد در آموزم آن ینش آموزان با زبان رسرررمدا

 (ر۰۳۳۳ ،یگوتسکی)و

دانش آموزان دوزبانه نسبت به دانش  شتریب یلیتحص شررفت یاز پ یگرفته ااکانجام( 1626) 20آندرس لهیوسر که به یگریمطالعاص د نیهمچن

با  یو اقتصاد یاآتماع داریآانبه و پاو توسرعه همه  یدر توسرعه انسران   کنندهنییتع یعنوان عاملوپرورم بهبوده اسرت آموزم  زبانهکیآموزان 

ان هر ارتباط را زب یاهیاسررت و پا یارتبات ندیفرا کیوپرورم آموزم رایکند، ز فاینقش مؤثر ا تواندیم نهیزم نیدر ا یکاف تیکسررب اسرراسرر

ر انسان د تیمراله ترب نیعنوان نخستبه یوپرورم خانوادگوپرورم معنا نخواهد داشتر آموزمآموزم یو بدون زبان ارتبات دهدیم لیتشرک 

ر ردیگیم ادیرا  امیدرکانون اسرررت که کودک زبان ما نیو در ا ردیگیشرررکل م یزبان یاآتماع طیدر خانواده و مح یبطن ارتباتاص خانوادگ

                                                      
19. Ayodele 
20. Anderson 
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دارد  یرشد کودک بستگ طیمح یو اآتماع یفرهنگ یهایشگیآن به و یو دسرتور  یوا گان یمتنو  بوده و غنا یشرناخت که از بعد آامعه یزبان

 (ر۰۲۱۰ ،یسرخاب یدوز یمنی)

 ،یورسازغوته یوهیو به ش هیدوسو یوهیبه ش ،یانتقال یوهیاند از: آموزم دوزبانه به شر دارد که عبارص یدوزبانه خود انواع یوهیآموزم به شر 

و  یالانتق سیسه روم تدر انیم نیبر محتوا و چندزبانه که در ا یآموزم زبان مبتن ،یرشد ،یورسازو غوته اصیا دیتجد ش،ینگهداشت، پرست

ر ب یادیز قاصیر تحقشودیها استفاده مآهت در پشوهش ااضر از آن نیبرخوردارند و به ا یباالتر ییو کارا تیاز معروف یورسازو غوته هیسودو

 یابیت ارزمثب یلیتحص شرفتیدوزبانه بودن را در پ ریتأث قاصیتحق نیاز ا یشده است در برخدر مناتق مختلف کشرور انجام  شیاسراس نو  گو 

 (ر۰۲۱۳ ،ینیشده است )پور ام دیآموزم، تأکبر امر  دهیپد نیا یمنف ریبه تأث گر،ید قاصیتحق یدر بعض کهیاند دراالکرده

روانشرناسان و معلمان با آن   ،یآموزشر  گتاراناسرت یاسرت که امروزه سر   یاز موضروعاص مهم  تیو ترب میو تعل یدوزبانگ انیارتباط م یچگونگ

ر ارتباط دارد یاددهیمتفاوص  یهابا روم گرید یآنان و از آهت یبا دوزبانگ یدانش آموزان دوزبانه از آهت یو عملکردها یلیاندر افت تحصمواآه

اسرررتر در  یاز امر چندزبانگ یناشررر یهابه تفاوص یتوآهیها درواقر بو دوزبانه هازبانهکیدر آموزم  کسرررانی سیتدر یهااز روم تفادهاسررر

در  فیضع جیدر کسب نتا یعامل مهم نیو ا شودینم یتوآه کاف یاغلب به مسالل دوزبانگ رانیوپرورم ادر آموزم سیمرسوم تدر یهاوهیشر 

 یبا همساالن خود در کشورها سهیرا در مقا یلیعملکرد تحص نیترفیاز دانش آموزان دوزبانه ضع یتوآهاستر درتد قابل یالمللنیمسرابقاص ب 

 (ر2: 1961)ک نتری و همکاران،  ادعا است نیبر ا یو پرلز شاهد مزیت یهادر آزمون یرانیدانش آموزان ا فیضع جیکه نتا دهندینشان م گرید

ودکان که ک دهندینشان م یهاپشوهش جیر نتاشدیم یکودکان تلق یلیتحص شرفتیمانر در پ کیعنوان به ی، دوزبانگ1691 یهاتا قبل از سال

سرربب درک بهتر مطالب  یآموزم به زبان مادر ،یشررناسرردارندر برعکس، ازنرر روان یترفیعملکرد ضررع زبانهکیدوزبانه نسرربت به کودکان 

اول و دوم  یهاهیدر کشور ما به پا ییدوره ابتدا یهایدرتد مردود ۲۰ر تبق آمار، کندیم نیدانش آموزان را تأم یشناخت شرفتیو پ گرددیم

 (ر۰۲۳۰ ،ی)بدر باشدیدر ارتباط م یاختصا  دارد و با دوزبانگ

در  یاندر اسررتفاده از زبان مادرکسررب نکرده یدوزبانگ سیالزم را در امر تدر یهاآموزم و مهارص ییمعلمان دوره ابتدا شررتریب کهنیضررمن ا

او را در ارتباط با گتشته  ،یفرهنگ یعنصرر اسراسر    کیعنوان و به شرود یم یاآتماع طیتر کودک در محسربب آت  راات  نیآموزم، همچن

 یشناختزبان یسبب تداوم در استفاده از نمادهاپیشرفت دانش آموزان در  یزبان مادراز  تفادهاسر  زین یر ازنرر عاتفدهدیخود قرار م یفرهنگ

 تیفیو ک تیو سبب باال رفتن کم داردیبازم یاز عدم اسرتفاده از زبان مادر  یناشر  یعاتف یآموز را از گسرسرتگ  دانش بیترت نیو بد شرود یم

 یهراال زبان از بافتر بهسازدیارتباط، برخوردار م یعنیتفکر  یآموز را از ابزار اتلو دانش شودیاو م یو درون ک س یاارتباتاص درون مدرسره 

را که  ییها( برنامه۰۳۳۴) 21نیر بر اساس نرر رومشودینم دیزبان در خط تول گر،یدعبارصبه سرت؛ یآدا ن ردیگیکه در آن مورداسرتفاده قرار م 

( چرا که بر شرکل گیری پیشرفت  6: 1961)ک نتری و همکاران،  ها گنجانددوزبانه یدر برنامه درسر  توانینم شرود یم نیها تدوزبانهتک یابر

تحصریلی آنها اثر خواهد گتاشرت و این موضرو  ممکن اسرت برای نرام آموزشی در مناتقی که دانش آموزان دو زبانه زندگی می کنند ایجاد     

 مشکل نمایدر

 

 نتیجه گیری

می پردازدر روم مورد استفاده در این پشوهش به تورص توتیفی و  دانش آموزان یلیتحص یشرفتدوزبانه بودن بر پ یرتاثاین مطالعه به بررسی 

تحلیلی می باشررد و برای آمر آوری ات عاص از رویکرد اسررنادی اسررتفاده شررده اسررتر برای آمر بندی از این مطالعه می توان بیان نمود که 

 یایدن یکنون یایقدرص عمل دارندر اتوالً دن ایپو یاست که در چندزبانگ یارشرد دادن شرهروندان دوزبانه   یپ در یاندهیتور فزاامروز به آهان

 یبرا که بنابر آن، شهروندان در هزاره سوم ردیگیم یادهیخود را از ا یزبان، هسته مرکز ییگرااسرتر مفهوم کثرص  یو چند فرهنگ یچند زبان

 ای ،یمطالعه شخص ل،یتحص قیممکن اسرت از تر  یزبان ییگراکثرص نیو ا ازمندندیمختلف ن یهااز زبان یانهیبه اهداف خود به گنج دنیرسر 

وضو  م کیعنوان به یزبان ییگرارا در رشد کثرص یدانست که مدارس نقش اتل دیبا االنیر درعدیشررکت در آوامر وابسته به هم به دست آ 

                                                      
21. Romaine 
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در  شهروندان خود را یتحمل زبان ییتوانا دیهر کشور با ینرام آموزشر  نیر بنابر اکنندیم یباز در پیشررفت تحصریلی دانش آموزان    مندارزشر 

تا بتوان درک بهتری از پیشرفت تحصیلی در این نو  از دانش آموزان ارایه  دهد شی، افزاکنندیتورص متفاوص تحبت مکه به یشگرانیبرابر گو

 دادر

 

 

  منبر

 ییپنجم ابتدا یو دوزبانه در درس فارس زبانهکیدانش آموزان  ییقدرص خوانا سهیمقا(ر 1961) رهینر ،یزهرا؛ محمود ،یفیشر وسف؛ی ب،یاد ر1

 ر21 – 92 ،  122شماره  ،تیو ترب میتعل ی،لیتحص شرفتیو رابطه آن با پ

و  زبانهکیدانش آموزان پسر  یلیو عملکرد تحص یکار یاافره یسره یمقا(ر 1962) اسرر ی ،یسرتار؛ آزاد فارسران   ،یانیسرلمان؛ ک  ،ییپارسرا  ر2

 ر116 – 111 ،  91شماره ی، روانشناس، دوزبانه

 تشرفیزبانه بر پتک یدرس یزیر( و برنامهیعرب -یدوزبانه )فارسر  یزیربرنامه ریتأث زانیم ایسره یمقا (ر1961) فروغ ،یقیتبرا، شرکوه؛ تصرد   ر9

 ر62 – 21 ،  11شماره  ی،تیو علوم ترب یمطالعاص روانشناس، و نوشتن دانش آموزان یبررس میدروس بخوان یهامهارص یلیتحص

 یلیتحص شرفتیبا پ یو بهره هوش یرابطه اافره کار یبررس (ر1961) ابوتالب ر،یشام یداود؛ سعادت دینسب، س ینیاس نب؛یزامتکش، ز ر1

 ر191 – 111 ،  92شماره  ی،ابیآموزم و ارزش، تهران یهارستانیو دوزبانه دب زبانهکیدانش آموزان دختر 

 شرفتیو رابطه آن با پ یال مسرئله اآتماع  یهاوهیشر  سره یو مقا یبررسر  (ر1961) آرزو؛ رسرتم زاده، محمود  ،یانیفرهاد؛ ترفر  ،یاریویشر  ر1

 ر121 – 116 ،  11شماره ی، تیو علوم ترب یمطالعاص روانشناس، و دوزبانه زبانهکیدر دانش آموزان  یلیتحص

مطالعاص ، و دوزبانه در شرررهر تهران زبانهکیدانش آموزان دختر  یلیو عملکرد تحصررر یرابطه اافره کار یبررسررر(ر 1969) میمر ،یمکتوف ر9

 ر926 – 921 ،  12شماره ی، تیو علوم ترب یروانشناس

زبانه و تک ینیآموزان چ یفارسرر یبر رو یدانیزبان سرروم؛ مطالعه م یریادگیبر  یدوزبانگ ریتأث(ر 1961مهدی ) خدادادیان، مهدی؛ ابطحی، ر2

 ر22 – 21  ، 11 شماره ی،شناسزبان یهاپشوهش، دوزبانه

 ابتدایی پنجم فارسی درس دردوزبانه  و زبانهکی آموزان دانش خوانایی قدرص (ر مقایسه1961محمودی، نریره ) زهرا؛ شریفی، یوسف؛ ادیب، ر2

 ر21-92،   122 شمارهتربیتی،  تحصیلی، علوم پیشرفت با آن رابطه و

 در ۴۰۰۳ پرلز یالمللنیو ب ملی یهاافتهی نیترمهم ،(پرلز) خواندن سواد پیشررفت  یالمللنیب مطالعه نتایج(ر الف ۰۲۳۱ر )میعبدالعر کریمی، ر6

 وپرورمرآموزم مطالعاص پشوهشگاه: تهرانر ۴۰۰۰ پرلز با مقایسه

و  زبانهکیدانش آموزان پسر  یلیو عملکرد تحص یکار یاافره یسره یمقا(ر 1962) یاسرر  فارسرانی،  آزاد سرتار،  کیانی، سرلمان؛  پارسرایی،  ر11

 ر116 تا 111 ،  91 شماره ، روانشناسی،دوزبانه

زبانه بر تک یدرسرر یزیر( و برنامهیعرب -یدوزبانه )فارسرر یزیربرنامه ریتأث زانیم یاسررهیمقا ی(ر بررسرر1961فروغ ) ،یقیتبرا، شرکوه؛ تصررد  ر11

 ر62 - 21  ، 11شماره  ی،تیو علوم ترب یمطالعاص روانشناس، و نوشتن دانش آموزان میدروس بخوان یهامهارص یلیتحص شرفتیپ

 شماره ی،مجله مطالعاص برنامه درس دوزبانه، قدر منات ییاول ابتدا یهیکودکان پا یآموزمشرک ص زبان  یبررسر  (ر1926) محمد ،ینیپور ام ر12

 ر12-91(،   6)

ی پیشررفت تحصریلی دانش آموزان پسر یک زبانه و دوزبانه در دروس فارسی و ام ، پایان نامه   (ر بررسری و مقایسره  1961) ک نتری، رایم ر19

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهرانر

 تهران روانر ران،یوپرورم اآموزم منرا (ر1921) میمر ،یسرخاب یدوز یمنی ر11

(ر مقایسره عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و  1961، سرهی  ) ااتم زاده عربی، الهام؛ ایزدی، ترمد؛ هاشرمی   ر11

 ر21-99  ، 12، شماره ی درسیزیربرنامهپشوهش در دوره ابتدایی،  زبانهتک
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