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و يك زبانه با يادگيري زبان انگليسي در ميـان دانـش:چكيده آمـوزان پـسر پايـه اين پژوهش به بررسي رابطه دو زبانه

 200در ايـن پـژوهش. پـردازد، خـانوادگي وآموزشـگاهي مـي)هـوش( راهنمايي با كنتـرل سـه متغيـر فـردي سوم مقطع 

و(آموز پايه سوم مقطع راهنمايي دانش به)نيمي فارسي زبان نيمي عرب زبان طـور تـصادفي از مدارس ناحيه چهار اهواز

ته،آزمون هوشـي ريـون وامتحـان معلـم سـاخ نامـه محقـق آوري اطالعات از پرسـش براي جمع.اي انتخاب شدند خوشه

و يادگيري زبـان انگليـسي اسـتفاده شـده اسـت  نتـايج پـژوهش نـشان داد بيـشترين. ساخته پاياني براي متغيرهاي كنترل

ب آموز با تدريس شاگرد همبستگي ساده بين يادگيري زبان انگليسي دانش  ايـن پـژوهش بـهدر.آمده است دستهمحور

و ترتيب تولد، هاي درسي محو جز متغير  دور بقيه متغيرها با يادگيري زبان انگليـسي رابطـه داشـته انـد بخـصوص متغيـر

تحـصيالت معلـم وضـعيت مطلـوب آموزشـگاهي، فرهنگي خانواده،و زبانگي،تدريس شاگردمحور،موقعيت اقتصادي 

را درصد واريانس88اين متغيرها حدود.اند آموز در معادله رگريسون مؤثر بوده وهوش دانش   يادگيري زبـان انگليـسي

ب نمره زبان با دو زبانگي همبستگي معني با كنترل متغيرهاي فردي،.كنند تبيين مي ).>r،05/0α=47(:دست آمـدهداري

وضـعيت، مدرسـه خانواده، آموزان از قبيل هوش، بدين ترتيب دو زبانگي بعد از كنترل برخي متغيرهاي مربوط به دانش

و  درصد واريانس يادگيري زبان انگليـسي را تبيـين كنـد كـه در سـطح آلفـاي25تواند محور،مي تدريس شاگرد معلم

)05/0α<(فـردي وآموزشـگاهي، كـردن متغيرهـاي خـانوادگي، طـور كلـي بعـد از كنتـرل يـا خنثـي بـه.دار است معني 

و دانش در آموز دو زبانه آمـوزان دو زبانـه يعني دانش( داري دارند يادگيري زبان انگليسي با هم تفاوت معني يك زبانه
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مي آموزان يك زبانه، بيشتر از دانش در تحليل كواريانس هـم نتـايج مـشابهي نـشان مـي)گيرند انگليسي را ياد دهد،كـه

.بخش تبيين كامالّ به آن اشاره شده است

 خـصوصيات آموزشـگاه، خـصوصيات فـردي، خـصوصيات خـانوادگي، تـك زبانـه، دوزبانـه،:هاي كليـدي واژه

.آموزان دانشيادگيري زبان انگليسي،

 مقدمه
و امروزه دو و زبانگي به حتي چند زبانگي يك امر رايج است مي تقريباّ توان كشوري يافت ندرت

).1995 دني ژير ارگاليون،( كه الاقل بخش كوچكي از جمعيت آن به دو يا چند زبان تكلم نكند

ي و هاي ديگر، لهجه زبان،ا زبان رسمي آموزشيدر بسياري از كشورها عالوه بر زبان مادري ها

كه اين موضوع يعني دو زبانگي روي،)1987،اف جي، وال برگ،( هايي نيز وجود دارد گويش

و و پيتر اچ سالوسي،( آموزش افراد آن جامعه تأثير بسياري دارد يادگيري طبق).1987 جيمز فالل

جادر،1355 آمار سال ). 1370 وثوقي،(و شناختند معه زباني را تميز دادهايران يازده گروه يا

بهلعم«:بيان نمود)1953(1واينراش و كاربرد دو زبانه را و"دوزبانگي" وسيله فرد كرد  گويند

را)1371(نيلي پور.»نامدمي"دوزبانه"فردي كه اين ويژگي را دارد فرد دو زبانگي يا چند زبانگي

و ميكاربستنبه به معني دانستن كه فرد برحسب مورد براي نيازهاي داند دو يا چند زبان متفاوت

ميدر)1371(براهني.ارتباطي خود استفاده كند كه فرد دوزبانه به كسي گفته«:گويد اين زمينه

مي مي هاي آوايي تواند به دو يا چند زبان تكلم كند كه به درجات مختلف از لحاظ نظام شود كه

و دستوري مت ميدو.»فاوت باشندواژگاني ودو"توان به دو نوع زبانگي را زبانگي طبيعي يا برابر

هاي اول زندگي در نوع اول فرد از آغاز تولد يا سال تقسيم كرد،"زبانگي آموزشي يا نابرابر دو

و بدون آموزش رسمي در تماس با دو زبان مختلف قرار مي وبه گيرد مي طور يكسان از برابر تواند

دون براي هدفدو زبا از هاي ارتباطي خود استفاده كند ولي در زبانگي آموزشي فرد پس

مي-فراگيري زبان مادري به داليل آموزشي يا فرهنگي كند اجتماعي با يك زبان ديگر تماس پيدا

ميو به عالوه بر دو نوع دو زبانگي فوق،.)1371 نيلي پور،(شود دو زبانه صورت پديده دوزبانگي

ميمختلفي از متجلي و نقش آنها عبارتند زبان دوم(دوزبانگي مدرسه:شود كه برحسب كاربرد

زبانگيدو). زبان دوم فقط در خانه كاربرد دارد(، دوزبانگي خانگي)فقط در مدرسه كاربرد دارد

و،)آشنايي شفاهي با زبان دوم( شفاهي ب(شفاهي دو زبانگي كتبي يكهآشنايي صورت شفاهي با
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به(و دو زبانگي كامل)صورت شفاهي وكتبي به زبان ديگربهوزبان صورت شفاهي آشنايي

هر دست). 1991 اج، داگالس براون،(،)وكتبي با هر دو زبان اندركاران تدريس به سهم خود در

به اند هيچ روش كه اتخاذ كرده و در يادگيري زبان دوم گاه استفاده از زبان مادري را كنار ننهاده

ر استفاده از زباندركه اين رويكرد بنا را1 ترجمه-يكي رويكرد دستور:اند ويكرد توجه كردهدو

ب ميهمادري زبان، در رويكرد دوم مثل يادگيري شفاهي زبان. گذارد خصوص در مراحل اوليه

در).2008 پاپ،،جيديوي،( شود مادري كنار گذاشته مي در اين پژوهش كاربرد زبان مادري

بهكالس  و زبان انگليسي مي عنوان زبان دوم مورد بررسي بهگيرد ارزيابي قرار دليل وجود كه

به گنجينه لغات زبان مادري، در نمايد، عنوان زبان دوم كمكمي به يادگيري زبان انگليسي هرچند

گري ايجاد مدت تسهيل شناختي تداخل ايجاد كند ولي در بلند مدت شايد از لحاظ روان كوتاه

ودر).1374 وردي،اهللا آبادي نجف( كند مي اين پژوهش زبان مادري، زبان عربي است

وآموزان دانش زبان انگليسي زبان سوم براي عرب زبان با زبان دومي يعني فارسي آشنايي دارند

مي عرب زبان به ها محسوب ها عنوان زبان دوم براي فارس زبان شود در اينجا زبان انگليسي

ناچار به آشنايي با زبان(ي كه زبان مادريشان عربي است آموزان دانشبنابراين.دشو محسوب مي

 فارس زبان تنها يك آموزان دانشچون مطالب آموزشي آنها فارسي است ولي) فارسي هم هستند

و آن زبان انگليسي است ازشدر اين پژوهش كوش. زبان دوم دارند  شده تا عوامل ديگر كه غير

ميزبان مادري بر را عوامل مؤثر بر زبان. گيردگذارد مورد مطالعه قرار يادگيري زبان اثر آموزي

مي يكي عوامل دروني يا روان:توان دو دسته كرد مي توان شناختي است كه از آن جمله

و جنسيت را نام برد هاي رواني، ويژگي ت). 1984 ويگو تسكي،(هوش بر ثيرأدومي عوامل بيروني

فرهنگ آموزي، مثل نقش والدين در زبان( كه اين عوامل عبارتند از خانوادهآموزي است زبان

و عوامل آموزش دهنده) مثل فضاي فيزيكي مدرسه( نقش آموزشگاه،)اقتصاد خانواده خانواده،

و)مثل سطح تجارب وسواد معلم( يول( يادگيري زبان دومي بسيار اهميت دارند، همه در آموزش

و.)2006 هالسبند، ريك، اي از عوامل فوق پيامدهاي آن متأثر از يك يا مجموعه پديده دو زبانگي

و مي هيچيك از عوامل فوق به تنهايي نقش مؤثري ندارند باشد كه بر همديگر اثرات متقابل دارند

و  يول ريك،( مؤثر است بلكه تركيبي از عوامل فوق در يادگيري زبان انگليسي بسيار مهم

وآموزان دانشهاي اين پژوهش را كه بر روي فتهيا،)2006 هالسبند، فارسي زبان ناحيه عرب زبان

مي4 با توان تا حدودي به موقعيت اهواز انجام شده است هاي ديگر يادگيري زبان كه در اصل
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و زبانگيدو، زبانگي تركيدو مثل دو زبانگي كردي، كشورمان ايران مشابهت دارند، وضعيت ما

گدو لري، وزبانگي و راهبردهاي علمي براي آموزش زبان انگليسي يلكي غيره تعميم داد

هر)1990( وي، اي، ام وچاموت، كه اوماللي، ارايه نمود در كشورآموزان دانش بيان دارند در

در سفانه اكثرآنهارد براي آموزش زبان دوم بودكه متأدنبال راهب كشوري بايد به وضعيت مناسبي

ا كه در ادبيات همچنان).1371 سمينار بررسي ابعاد دو زبانگي،( نگليسي ندارندزمينه يادگيري زبان

و يادگيري زبان دوم در بين افراد پژوهش خواهيد ديد، هنوز در مورد خصوصيات روان شناختي

و دو قط زبانه و) 1987 اف، جي، وال برگ،( اندي دست نيافتهعيك زبانه پژوهشگران به نتايج

درمطالعه منابع مرب مي وط حد كشور خودمان نشان كافي پژوهش نشده دهد كه در اين زمينه در

از.است دو از آنجا كه ايران از جمله كشورهايي است كه واستزبانگي بسيار متنوع لحاظ

به عنوان زبان دوم چندان وضعيت رضايت يادگيري زبان انگليسي هم به نظر بخش ندارد، فلذا

ا مي و ين زمينه هم ضرورت،رسد انجام پژوهش در و تازگي ،ساعي( تفحص دارد هم جاي تدبير

1372.(

مي بررسي پيشينه و ادبيات نشان  دهد، در بعضي رويكردهاي آموزش زبان انگليسي،ي پژوهش

و در دانستن زبان مادري و يادگيري زبان دوم انتقال مثبت يا منفي آن را از اصول اساسي تدريس

و همكاران، ستيف،ا( اند نظر گرفته هاي فراواني انجام دراين زمينه پژوهش). 2008 ميجورس

و اين بخش به بعضي از پژوهش گرفته است كه ما در مي هاي داخل .پردازيم خارج از ايران

در گويند، تجربه كساني كه به زبان دوم سخن مي و مثل جهان عرب،آسيا،(تمام دنيا تقريباّ  اروپا

از) جهان غرب ب نمونهسرشار .كارگيري زبان مادري در كالس زبان دوم استههاي فراوان از

و روان با مطالعه آثار زيست) 2005( نوربت فرانسس ي در زمينهيها شناختي، پژوهش شناختي

و زبان هاي زبان دوم به اين نتيجه رسيده كه حذف زبان مادري در كالس آموزي انجام داده است

و ونروا از نظر فيزيولوژيك هر گونه يادگيري زبان بيگانه در مراحل شناسي غير اصولي است

ودليل حذفهب بعدي بايد بر اساس زبان اول انجام گيرد، نداشتن فرصت براي استفاده واقعي زبان

 الرسن( توصيه شده است شدتبهگاه استفاده از زبان مادري از زبان دومي خارج از كالس درس،

هاي خاص زمينه را براي ان مادري براي اهداف ويژه يا در موقعيتزب). 1997،و همكاران

در).1994، هاي وسيونگ پارك، ايوژو، كندي،( آورد يادگيري زبان دوم فراهم مي مطالعه اوليه

و در مدرسه انگليسي صحبت مي كردند آمريكا درباره كودكان دو زبانه كه در خانه به اسپانيايي

ازنشان داد كه نمره هوشبهر  ام،( هنجارهاي آزمون مورد استفاده است اين كودكان باالتر
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و نتايج مطالعات)1976( همكارانش دركاناداو مطالعات سيمونز).2008 همكاران، كندراسون

ايلن).1،1976به نقل از سيمونز( اند هوش تأييد نكرده قبلي را درباره اثر مساعد دو زبانگي بر

و مي)2005( همكاران بيالستوك و كنند كه افراد يك زبانه در آزمون اظهار  هاي استعداد كالمي

در پژوهشي) 2007(لي پينگ، هرناندز، اي، ارتورو،.اند ها برتري نشان داده زبانه غير كالمي بر دو

و استعداد، و سن دو- سابقه اجتماعي سال تحصيلي در اقتصادي را با سابقه  كودك 1152 زبانگي

و ها اعالم آنها براساس تحليل دقيق داده. كودك يهودي در آمريكا مقايسه كردند1196 ايتاليايي

بر كه دو زبانگي تأثير معنيكردند و داري دو استعداد همچنين نتايج تحقيق.زبانه دارد هوش افراد

هاي آموزش زبان دوم مؤثر دهد كه استفاده از زبان مادري در كالس ميداني در ايران نشان مي

د شناختي در زبان انگليسي درباره يادگيري افعال روان) 1383( يوحنايياي كه توسطر مطالعهاست

و عرب زبانان ايراني دو زبانه/به عنوان زبان دوم  مورد پژوهش سوم توسط فارسي زبانان تك زبانه

در.زبانه بر يك زبانه را نشان داد قرار گرفت كه برتري دو آموزش لذا معلمان بايد به اين نكته

 شاخص حافظه چهار تحقيق خوددر)1365(محمدزاده.)1383، يوحنايي( زبان دوم توجه نمايند

و يعني يادگيري اوليه، نگهداري،( در)بازآموزي بازشناسي و زرتشتي را دو گروه فارسي زبان

دوبزبان مقايسه كرد به اين نتيجه رسيد كه از لحاظ متغيرهاي مورد مطالعه تفاوتي  ه زباني گرو ين

درآموزان دانش)1351(تقي زاده. وجود ندارد شهر تهران از نظر فارسي زبان را با ترك زبان

و عملكرد در آزمون ماتريس و آزمون هاي ريون نشان داد كه بين هاي هوش كالمي مقايسه كرده

و.نداردوجود داري تفاوت معنيهاي فوق گروه در عملكرد آنها در آزمون دو نجاريان

 مقطع پنجم ابتدايي فارسي زبان يا عرب زبان نشان آموزان دانش مقايسه هوشبا) 1377(كونديم

و دو زبانه تفاوت وجود نداردآموزان دانشدادند كه بين هوش )2007(باربارا توردل. يك زبانه

در نشان داد كه با وجود اينكه افراد دو ند ولي در استعداد زباني با افراد يك زبانه يكسان بود زبانه

مطالعات انجام شده در كانادا نشان.جويند پيشرفت تحصيلي به نحو چشمگيري برآنها سبقت مي

ام(گرددميآموزان دانشزبانگي سبب افزايش پيشرفت تحصيلي داد كه دو  مك مولين،.ليندا،

ب هاي زبان مادري موج معتقد هستند مهارت) 1994(هاشين، آر، اي وساهيل، اس، اي ). 2002

اي از زبان در مطالعه) 1994(2 سنيگ-پارك وهاي كندي،.شود تسهيل يادگيري زبان دوم مي

به محاوره  مكزيكي وآسيايي آموزان دانشعنوان يك متغير پيش بين پيشرفت تحصيلي اي خانه

وبه نامدر تحقيقي)1353(محي الدين. مقيم آمريكا استفاده كردند تأثير ترك زبان بودن والدين

 
1- Simones    2- Kennedy,Park and Yae-Seng  
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وآن و در يادگيري خواندن با فهم معاني واژه نوشتن كودكان در آزمون درك آموز دانش60ها

و دو آموز فارسي زبان نشان داد كه تفاوتي از لحاظ فهم معاني واژه دانش60 ترك زبان ها بين

نايي توا)1357(عارفي).ها برتري داشتند ها بر فارس زبان ترك زبانه(گروه مورد مطالعه وجود دارد

و و معاني واژه فهم مطالب خواندني اروميه در دو كالس ارمني زبان در شهر ها را دو گروه آذري

و و اول و اول راهنمايي مورد مطالعه هاي اين پژوهش برتري يافته( مقايسه قرارداد سوم ابتدايي

در عملكبا مقايسه)1377(همكارانومكوندي).نسبي كودكان ارمني زبان را نشان داد رد تحصيلي

و دو زبانه به تفاوت معنيآموزان دانشهاي اول تا چهارم بين پايه در. داري پي بردند يك زبانه كه

.بوده است يك زبانه نسبت به دو زبانه بيشتر آموزان دانشها معدل تحصيلي پايههمه

ودوآموزان دانش كه پيشرفت تحصيلي نشان داد)1372(ديناروند ان افت تحصيلي ميز زبانه كمتر

دوآموزان دانشدر پژوهشي با مقايسه روند عملكرد تحصيلي)1377(الهام پور. آنها بيشتر است

و  يك زبانه سال اول آموزان دانشيك زبانه شهر اهواز نشان داد كه عملكرد تحصيلي زبانه

دو راهنمايي در كليه پايه ب زبانه هاي قبلي از اي ديگر وي در مطالعه.داري باالتر است طور معنيهها

 پايه اول ابتدايي مدارس آموزان دانشزبانگي با پيشرفت تحصيلي تحت عنوان بررسي رابطه دو

به اين نتيجه رسيد كه با كنترل ناحيه يك اهواز با كنترل برخي متغيرهاي هوشي ومحيطي،

و متغيرهاي ودوآموزان دانشبيروني دروني ويك زبانه تفاوتي ندارن زبانه تمايل به يادگيريد

بر بهتر دو  بررسي در پژوهشي كه باعنوان)1384(پناهي).1377الهام پور،(يك زبانه است زبانه

در انتقال يادگيري از زبان مادري به موقعيتيارتقا روش نوين در هاي مشابه يادگيري واژگان

ان گروه فارسي در هر چهار نتايج آماري نشانگر اين موضوع بود كه دانشجوي زبان دوم انجام داد،

از. تر بودند داري نسبت به گروه ديگر در هر سه آزمون موفق آزمون با تفاوت معني نتايج حاصل

و اين پايان نامه در بردارنده نكات بسيار مهمي براي دست خصوصهب اندركاران امر آموزش زبان

و زارعي بابايي.باشد واژگان زبان بيگانه مي در بررسي شناخت محور زبان) 1385(، علي احمد

سه گرداني در عملكرد نوشتاري فراگيران ايراني زبان دوم دريافتند، كه در فراگيران زبان دوم

بر"،"ضعف زباني" شد كه شامل دليل عمده براي رفتار زبان گرداني تشخيص داده بار سنگين

س. بود"احساس راحتي با زبان مادري"و"روي حافظه ال اصلي اين پژوهش به اينؤبنابراين

:صورت قابل طرح است

و هوش فردي، دو زبانگي با يادگيري زبان انگليسي آيا با كنترل متغيرهاي خانوادگي،آموزشگاهي

 پايه سوم راهنمايي رابطه دارد؟آموزان دانش
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 روش
 شود چون محقق دو گروه را با تعديل طرح پژوهش حاضر از نوع طرح شبه آزمايشي محسوب مي

و هوش مورد مطالعه قرار داده است يعني برخي متغيرها مثل وضعيت خانوادگي، آموزشگاهي

سعي شده است متغير مستقل آموزش زبان انگليسي با متغير وابسته يعني يادگيري زبان انگليسي در 

و فارس زبان مورد مقايسه قرار دهد .دو گروه عرب زبان

ني جامعه و روش انتخاب  مونه آماري، نمونه
دري جامعه  پسر پايه سوم راهنمايي مدارس راهنمايي ناحيه آموزان دانشاين پژوهش مورد مطالعه

شد گيري خوشه از روش نمونهگيري، براي نمونه.چهار شهر اهواز بود بر(اي استفاده چون فرض

هراز.د مدرسه انتخاب گردي10 كه به اين منظور) مدارس اهواز عرب زبانندبيشتراين بود كه

 پايه سوم آموزان دانشاز.دشطور تصادفي دو كالس سال سوم انتخاب مدرسه برگزيده شده به

به20راهنمايي هر مدرسه كه انتخاب شده بود بدين صورت.طور تصادفي ساده انتخاب شدند نفر

و( آموز دانش200نمونه پژوهش شامل .بود)نيمي عرب زبان نيمي فارسي زبان

شداي نامه آوري اطالعات از پرسش جمعبراي  كه به اين منظور توسط محقق ساخته استفاده

س و نمره و همچنين براي بررسي توانايي هوشي از آزمون هوشي ريون استفاده شد االتؤشده بود

به امتحان زبان پاياني را به روش كار به اين صورت بود.يمبردكار عنوان شاخص پيشرفت تحصيلي

 گرفتن براي.گيري، افراد مذكور تحت آموزش زبان انگليسي قرار گرفتند از نمونهكه بعد

به آموزشگاهي، پرسش اطالعات در مورد متغيرهاي كنترل يعني خانوادگي، ،آموزان دانشنامه

كه نامه سرانجام پرسش داديم،اي نامه پرسشمديران وكارمندان مدرسه معلمين، والدين، اي

:مل اطالعات زير بودشابرگردانده شد

 هاي مسكوني، تعداد اطاق ميزان درآمد، سواد والدين، اطالعات خانوادگي شامل اندازه خانواده،

در ترتيب تولد، و زبان رايج و خانه و محله مسكوني و موقعيت اقتصادي اطالعات اجتماعي بود

مي آموزشگاهي :شد نيز موارد زير را شامل

از تراكم كالس، سابقه مردودي در درس انگليسي،،موزان مدرسهآ تعداد دانش وضعيت كالس

و و روشنايي و لحاظ نور و كميت امكانات كمك آموزشي خنك كننده، كيفيت وسايل گرم

و(  سنجش هوش منظوربه. رشته مرتبط معلم به زبان انگليسي تحصيالت معلم،،)نوار فيلم

وازآموزان دانش ف آزمون معتبر اين آزمون،رم الف بزرگساالن ريون بهره گرفتيمهنجاريابي شده
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و پرورش ايراني توسط دفتر مشاوره وزارتآموزان دانش همه روي 1377سال در آموزش

و اعتبار و از ميزان روايي متغيرهاي اين. است برخوردار)α=78/0( باالييهنجاريابي شده است

و بهره هوشي مي و يك زبانه آموز به زبان دو زبانه كه دانش.باشد پژوهش در مورد دو زبانه

محل مادري يعني عربي تكلم مي و و در منزل و در خانواده عرب زبان به دنيا آمده است كند

و،فارسي درس بخواندكند ولي در مدرسه بايد با زبان مسكوني با زبان عربي تكلم مي بنويسد

و در خانوادهي است كه زبانآموز دانشيك زبانه آموز دانش. كندصحبت  مادريش فارسي است

دو محل مسكوني بازبان فارسي تكلم مي و ميكند د،خوانر مدرسه هم با زبان فارسي درس

و مي يا هاي تازه، هوش عبارت است از توانايي فرد در سازگاري با موقعيت. كندميصحبتنويسد

ل) 1987 كنفورت، تامسون،( توانايي يادگيري را هوش گويند يا حاظو از عملياتي هوش نمره

دستهب)1948(1آموز در پاسخ به مقياس غير كالمي بزرگساالن ريون كميتي است كه دانش

.آورد مي

 ابزار پژوهش
حاويو اي بود كه توسط محقق ساخته شده بود نامهد پرسششابزاري كه در اين پژوهش استفاده

و موقعيت آموزشؤس ساالتي در مورد وضعيت خانوادگي و كهؤگاه بود س االت امتحاني االتؤاين

و  سنجش ميزان براياز كتاب انگليسي سال سوم راهنمايي توسط معلم مربوطه طرح گرديد

بآموزان دانشيادگيري شدگكاره در درس زبان انگليسي  براي سنجشهمآزمون ريوناز. رفته

كه در استفاده شد،و سفيد بزرگساالن اين تحقيق از فرم سياهدر.هوش مورد استفاده واقع گرديد

مي60اين آزمون داراي توسط ريون در بريتانيا ساخته شد،1938سال هر ماتريسدر.باشد تصوير

مي.يا تصوير قسمتي حذف شده است يا گزينه داده شده،8يا6بايست از بين آزمودني قطعه

طر اي را انتخاب كند كه تكميل گزينه ح باشد الزم است گفته شود كه آزمون كننده ماتريس يا

شد به و)تصويري(چون اين آزمون يك مقياس غير كالمي. صورت گروهي اجرا اصطالحاّ است

ومي نابستهفرهنگ نياز به هنجار باشد بنابراين در اكثر كشورهاي جهان مورد استفاده است

و جزء آزمون و فرهنگي ندارد قابل قبولي از لحاظ آماري اعتبار هاي پرمصرف است كه روايي

.باشد دارا مي

1- Rayven’s Progressive Matrices test 
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ها يافته
كه بهره گرفتيمt آزمونوني، رگرسضريب همبستگي ها از آمارهاي استنباطي، درتحليل داده

مي نتايج در جدول .شود هاي زير ارائه

 آموزان دانشضرايب همبستگي متغيرهاي پژوهش با يادگيري زبان انگليسي:1جدول

RهامتغيرR متغيرها
٭-41/0 تعداد افراد خانواده٭27/0 رشته مرتبط معلم

٭-49/0 اقتصادي خانواده- وضعيت اجتماعي0/٭47 مدرك تحصيلي معلم

٭-45/0 وجود اتاق مطالعه در منزل٭48/0 سابقه تدريس

٭43/0 فضاي عاطفي خانواده٭47/0 مندي معلم به رشته تدريس عالقه

٭47/0 استفاده از معلم سرخانه٭40/0 سابقه ضمن خدمت تخصصي

٭44/0 آموز از كاربرد زبان درآينده شناخت دانش-4/0 محور- تدريس درس

02/0 ترتيب تولد٭51/0 محور- تدريس شاگرد

٭39/0 زبان رايج در محل مسكوني٭-39/0 شلوغي وآلودگي صوتي

٭-47/0 تراكم كالس
 استفاده از فيلم يا نوار انگليسي توسط

 خانوادهياعضا
٭41/0

٭35/0 كيفيت رنگو نور در كالس
 تبليغات خانواده واطرافيان در مورد

 سختي زبان انگليسي
٭48/0

٭45/0 آموزان دانشبهره هوش٭32/0 وضعيت گرمي وسردي كالس

٭50/0 گيري از وسايل كمك آموزشي بهره

٭42/0 سواد پدر

٭43/0 سواد مادر

٭45/0 سواد والدين

05/0P<

ضرايب همبستگي تك تك متغيرها را صرفنظر از متغير دو زبانگي با يادگيري زبان،1جدول

مي،1كه در جدول همچنان.دهد انگليسي نشان مي  متغير رابطه آنها با يادگيري26شود مالحظه

درهب.زبان انگليسي محاسبه شده است و-سجز رابطه يادگيري زبان انگليسي با تدريس  محور

. دار بودند معنيα>05/0در ساير متغيرها ضرايب همبستگي در سطح حداقل ترتيب تولد،

ترين ضريب همبستگي به ترتيب محور وكوچك-بزرگترين ضريب همبستگي به تدريس شاگرد

و فضايدربايد گفت( تولد تعلق داشته است و پدر اين جدول سواد والدين از تركيب سواد مادر

ب از تركيب فضاي استبدادي،عاطفي .)دست آمده استهدمكراتيك وآزادي مطلق
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به رگرسيون چندگانه با روش:2جدول به گام  با متغيرهاي تحقيقييادگيري زبان انگليس بيني منظور پيش گام

 ضرايب رگرسيون
 MR متغيرها

2RF
123456

 تدريس

 شاگرد

 محور

503/0253/012/71

0001/0

503/0

35/1

52/15

0001/0

584/0341/04/68 دو زبانگي

51/

0001/0

49/0

11/0

41/12

0001/0

44/0

64/0

53/9

0001/0

 هوش

 آموز دانش

512/0262/012/67

0001/0

47/0

02/1

42/11

0001/0

41/0

59/0

64/8

0001/0

43/0

47/0

91/7

0001/0

 موقعيت

و  اجتماعي

 اقتصادي

536/0287/024/53

0001/0

38/0

914/0

64/10

0001/0

36/0

54/0

93/7

0001/0

32/0

43/0

32/6

0001/0

37/0

38/0

27/6

0001/0

 وضعيت

 آموزشگاه

552/0304/032/52

0001/0

31/0

832/0

78/8

0001/0

34/0

43/0

89/6

0001/0

31/0

36/0

05/5

0001/0

34/0

34/0

79/5

0001/0

28/0

32/0

54/5

0001/0

 هاي ويژگي

و  فردي

 تخصصي

 معلمي

563/0316/025/47

0001/0

29/0

56/7

0001/0

27/0

24/5

0001/0

29/0

32/0

78/4

0001/0

26/0

29/0

23/5

0001/0

28/0

29/0

27/5

0001/0

23/0

27/0

22/4

0001/0

را2جدول و فردي،(هاي كنترل دن اثر متغيركر خنثي برايرگرسيون چند متغيري  خانوادگي

ميآموزان دانشو بررسي رابطه دو زبانگي با يادگيري زبان انگليسي) آموزشگاهي .دهد را نشان

مي2كه در جدول همچنان موقعيت،)M-R=50/0(محور-تدريس شاگرد شود، مالحظه

آموزشگاهي با دو وضعيت،)M-R=53/0( اقتصادي خانواده به اضافه متغير قبلي–اجتماعي 

و، ويژگي)M-R=56/0(متغــــــير قبلـــــي  م هاي شخصي علمي با سه متغير قبلي علمي

)57/0=M-R(دو باو بهره هوش دانش،)M-R=58/0(زبانگي با چهار متغير قبلي؛ آموز همراه

با هم اين شش متغير.دار دارند معادله رگرسيون حضوري معنيدر) M-R=51/0(متغيرهاي قبلي 

مي.بيني كنند واريانس يادگيري زبان انگليسي را پيش%88توانند مي تواند تدريس شاگرد محور

و،%24آموز هوش دانش،%25زبانگيدو،% 26 موقعيت،%6اقتصادي خانواده موقعيت اجتماعي
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و شخصي معلمي%4آموزشگاه را از واريانس يادگيري زبان انگليسي،%3و خصوصيات علمي

به تببين واريانس يادگيري زبان%25افزودن متغير دوزبانگي به چهار متغير فوق الذكر.تببين كند

مي معنيα=0001/0كند كه در سطح انگليسي اضافه مي آن مقدار از يادگيري زبان.باشد دار

و اقتصادي، محوري،-انگليسي كه توسط پنج متغير شاگرد گاه وضعيت آموزش موقعيت اجتماعي

مي علمي،-هاي شخصيتيو ويژگي شدند از نمره يادگيري زبان انگليسي معلمي تبيين

داشتr=47/0 كسر گرديد كه نمره باقي مانده با متغير دو زبانگي همبستگي برابر آموزان دانش

كن. دار بود معنيα=05/0كه در سطح  ترل با مقايسه مقادير باقي مانده از يادگيري زبان انگليسي با

و يك زبانه از لحاظ يادگيري زبان انگليسي تفاوت معنيدوآموزان دانش متغيرها، داري بين زبانه

دوP=)0001/0(و)t=89/8( آنها وجود دارد ي زبانه، يعني ادگيري زبان انگليسي بر يك ها در

.ها برتري دارند زبانه

و يك زبانهنآموزا دانشتحليل كواريانس يادگيري زبان انگليسي:3جدول  دو زبانه

 منبع

 پراكندگي

 مجموع

 مجذورات

 درجات

 آزادي

 ميانگين

 مجذورات
FPمجذور اتا 

توان

 آماري

34/42134/4285/670001/085/000/1 دو زبانگي

64/9 177 48/1856 خطا

98/51 178 82/1898 مجموع

مي3 كه جدول همچنان و يادگيري زبان انگليسي تحليل كواريان دهد، نشان  دو آموزان دانشس

و يك زبانه با توجه به سه دسته متغير فردي، و زبانه آموزشگاهي نيـز بـه نتـايج مـشابهي خانوادگي

.منتهي گرديد

و مقدار ميانگين،:4جدول و يك زبانهآموزان دانش مربوط به يادگيري زبان انگليسيtانحراف معيار  دو زبانه

tdfP معيارانحراف انگينميها گروهي

35/1682/039/10 دوزبانه

14/1213/4 يك زبانه

198 0001/0

مي4 كه جدول همچنان عرب( دو زبانه آموزان دانشدهد، ميانگين يادگيري زبان انگليسي نشان

كه از لحاظ. بوده است14/12برابر) فارس زبان( يك زبانه آموزان دانشو35/16برابر) زبان

يعني يادگيري زبان. داري وجود دارد ميان دو گروه تفاوت معنيTآماري با توجه به آزمون 

. متفاوت است) يك زبانه( فارس زبان آموزان دانشبا) عرب زبان( دو زبانه آموزان دانشانگليسي 
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مي به هاي زبان انگليسي بر يك زبانهها در يادگير دهد كه دو زبانه عبارت ديگر اين مقايسه نشان

).4 جدول(برتري دارند

و مقايسه درصد متغيرهاي كنترل فردي،:1 نمودار و دو آموزان دانشآموزشگاهي خانوادگي  يك زبانه زبانه

در همچنان مي كه عرب( دو زبانه آموزان دانشدرصد مادران10شود، نمودار يك مالحظه

بي7هاي يك زبانه كه در خانواده درحالي سواد هستند،بي)زبان پدران.سواد هستند درصد مادران

دو درصد بودند در حالي9هاي يك زبانه سواد در خانواده بي درصد پدران47زبانه كه در خانواده

54شان از لحاظ شناخت وآگاهي در مورد كاربرد زبان انگليسي در زندگي آينده سواد هستند، بي

وموزانآ دانشدرصد وآموزان دانشدرصد52 يك زبانه .آگاهي دارند دو زبانه شناخت

 نفر3هاي با جمعيت زبانه در خانوادهدوآموزان دانش درصد5 يك زبانه،آموزان دانش درصد 20

و زندگي مي از25همچنين كنند وآموزان دانش درصد  دو زبانه آموزان دانش درصد70 يك زبانه

از ادهدر خانو مي5هاي با جمعيت بيش و يك زبانه درصد44از لحاظ درآمد. كنند نفر زندگي  ها

دو 63 و زبانه درصد و درصد يك زبانه55 ها داراي درآمد پايين دو25 ها ها داراي زبانه درصد

و وآموزان دانشاز درصد60همچنين درآمد متوسط از40 يك زبانه دوآموزان دانشدرصد

ميزبانه مي همچنان.باشند داراي درآمد باالتر از متوسط از درصد65دهد كه نمودار نشان

و آموزان دانش ودار مطالعهبراي زبانه در منزل اتاقيدوآموزان دانشدرصد43 يك زبانه  ند

و آموزان دانشاز درصد 57 زبانه عالوه بر معلماندوآموزان دانشاز درصد25 يك زبانه

ميبرايدر منزل از معلم خصوصي،مدارس از درصد35.گيرند يادگيري زبان انگليسي بهره

و آموزان دانش يا زبانه در منزل توسط خود دانشدوآموزان دانشاز درصد34 يك زبانه  آموز
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مي خانواده از فيلمييكي از اعضا كند يا آواز ها يا نوارهايي كه به زبان انگليسي فيلم پخش

ميخواند مي جو.كنند كه به نحوي بر يادگيري زبان انگليسي آنها مؤثر است استفاده از لحاظ

به نحوي در يادگيري دانش عاطفي حاكم بر خانواده كه به %18،%62،%12ترتيب آموز مؤثر است

و دو%53،%25،%49 خانواده يك زبانه دمكراتيكو هرج ومرج گزارش زبانه استبدادي، خانواده

وا كرده و از خانواده درصد67 ند و اطرافيان دو زبانه ها و درصد از خانواده72 ها يك ها اطرافيان

سخت خود گفتهآموزان دانشزبانه به .استاند كه درس زبان انگليسي مشكل يا

و نتيجه  گيري بحث
و زبانه در اين پژوهش سعي شده است كه عالوه بر مقايسه دو ب ها، تك زبانه ها ه كنترل اقدام

در اين پژوهش تالش شده است با كنترل متغيرهاي اصلي.زبانگي شود عوامل مؤثر در كيفيت دو

ب و پاره وضعيت خانوادگي،،)هوش(خصوصهمثل عوامل فردي از وضعيت آموزشگاهي اي

و يك زبانگي با يادگيري زبان انگليسي ويژگي هاي معلم مربوطه به بررسي رابطه دو زبانگي

كه در ادبيات پژوهش به آن اشاره شد نتايج برخي مطالعات بيانگر آن است همچنان. شودپرداخته

و كه دو زبانه و يك زبانه ها مانند.داري ندارند يادگيري تفاوت معني ها از لحاظ عملكرد تحصيلي

 محمدزاده،)2007(لي پينگ، هرناندز، اي،،رتوروآ،)1976(همكارانشو سيمونز تحقيقات

دو اند كه عملكرد تحصيلي يك زبانه تحقيقات ديگري نيز نشان داده). 1365( ها برتري زبانهها بر

و.دارند و ام،،)2005(همكاران مثل تحقيقات ايلن بيالستوك ،)2008(همكاران كندراسون

البته پژوهش).1377(الهام پور،)1377(همكارانومكوندي،)1372(ديناروند،)1953(يو وينريچ،

اين پژوهشدر. به مطالعه رگرسيون چند متغيره با يادگيري زبان انگليسي پرداخته استحاضر

ها به بررسي سهم هر يك از عوامل زبانه با يك زبانه سعي شده است عالوه بر بررسي تفاوت دو

در پژوهش حاضر با پژوهش كنترل در يادگيري زبان انگليسي پرداخته شود، بسياري هاي ديگر

وموارد همخ و هاي كندي، در بعضي موارد همخواني ندارد از جمله با پژوهش واني دارد  پارك

همچنين همخواني دارد، اند كه به مطالعه رگرسيون يادگيري زبان پرداخته)1994( سينك–هاي

 اند ميان كه نشان داده)1994(جي ويلرز،،)1377(مكوندي،)1372(هاي ديناروند با پژوهش

و زبانهدو ها ها از لحاظ پيشرفت تحصيلي تفاوت دارند كه تخقيق حاضر با اين پژوهش يك زبانه ها

و)1353(در پژوهشي كه توسط محي الدين همخواني دارد،  نشان داد كه عملكرد انجام گرفت

ب ها از يك زبانه ها در برخي زمينه زبانه دو .ا نتايج پژوهش حاضر همخواني داردها بهتر است كه
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و بابايي،)1377(، الهام پور)2005(ته در پژوهشي كه توسط ايلن بيالستوك وهمكارانالب

و ان،ناياك،،)1384( پناهي،)1385(زارعي يك،)1990(همكاران هانسن  انجام گرفت برتري

چند در بررسيهر.زبانه بيان شده است كه با پژوهش حاضر همخواني ندارد زبانه نسبت به دو

بيني بعضي متغيرهاي كنترل در يادگيري با پژوهش حاضر همخواني پيش غيري،رگرسيون چند مت

و عملكردها البته بايد متذكر شد كه در بعضي پژوهش. دارد ي اشاره شده فقط به يادگيري

اما پژوهش حاضر به بررسي زبان انگليسي، منحصراًنه توجه شده است،آموزان دانشتحصيلي

ودوهرابط  زبان انگليسي پرداخته است كه با مطالعه ادبيات صرفاًّه با يادگيري يك زبان زبانه

پژوهش نشان داد اين.تاكنون در اين زمينه مطالعات كمي انجام گرفته است پژوهش در ايران،

و هاي شخصيتي، كه با كنترل متغيرهايي مانند ويژگي دو خانوادگي زبانگي آموزشگاه باز هم اثر

دو درصد25ليسي مؤثر بوده است يعني در يادگيري زبان انگ را يادگيري زبان انگليسي زبانگي

دو كند، تبيين مي و زبانه البته تفاوت يادگيري زبان انگليسي ها ناشي از عوامل كنترلي يك زبانه ها

و وضعيت خانوادگي بوده است و وضعيت آموزشگاه يكي از داليل براي تبيين بهتر.مثل هوش

همخواني هاي اخير هاي انجام گرفته سال دو زبانه بر يك زبانه كه با پژوهشنآموزا دانشبودن 

 ها دارند،ي لغات بيشتري نسبت به يك زبانه زبانه محدودهدوآموزان دانشدارد اين است كه 

ميآموزان دانشعالوه برآن چون به عرب زبان در مدرسه به زبان فارسي درس و به نوعي خوانند

و ميمطابقت لغوي و دستوري زبان مادري با زبان فارسي شناختي به نوعي از لحاظ روان پردازند

و اند، مطابقت عادت كرده دستوري براي در نتيجه مطابقت با زبان انگليسي از لحاظ لغوي

از عرب زبان آسانآموزان دانش بآموزان دانشتر خصوص در سال سومه فارسي زبان است

 ليندا، كه اين پژوهش با كارهاي هاي بعدي باشد از سالآشكارتر راهنمايي شايد اين تفاوت 

 عارفي،)1353(، محي الدين)1994(اي اس، اي وساهيل، آر، هاشين،،)2002(مك مولين.ام

لي)2007(، باربارا توردل)1357( اف)2007(، ارتورو، اي، هرناندز، پينگ، ،)1991(، منگوبهي،

و، ام،)1383(يوحنايي و،)2008(رانهمكا كندراسون تآكارهاي همخواني دارد أييد نها را

مي كه اين پژوهش در منطقه عرب زبان انجام شده است،كردبايد بيان.كند مي كه پيشنهاد شود

و نظير اين تحقيق در ميان مناطق ترك زبان، ها انجام گيرد تا راهكارهاي ديگر زبان كرد زبان

.ريزي شود مختلف كشور برنامهزبان انگليسي در نقاطآموزش بومي براي 



باي يادگيري زبان انگليسي دانش مقايسه 161  ...آموزان دو زبانه

 منابع فارسي
دو رابطهبررسي).1377(.ح الهام پور،• دري  پايه اول ابتدايي ناحيه آموزان دانشزبانگي

ع.يك و روانشناسي، دانشگاه اهواز مجله .2و1شهيدچمران اهواز شماره لوم تربيتي

ع• و زارعي.بابايي، ي در عملكرد نوشتاري گردان شناخت محور زبان).1385(. احمد

كارشناسي ارشد دانشكده زبان خارجي دانشگاهي رساله. فراگيران ايراني زبان دوم

.اصفهان

 مقاله ارائه شده در سمينار بررسي. پيامدهاي شناختي دو زبانگي).1371(.ت.م براهني،•

.تهران ابعاد دوزبانگي،

در).1384(.غ پناهي،• به انتقاليارتقا بررسي روش نوين  يادگيري از زبان مادري

كارشناسي ارشد، دانشكدهي رساله.هاي مشابه يادگيري واژگان در زبان دوم موقعيت

.زبان خارجي دانشگاه اصفهان 

و).1987(.ك تامسون،• انتشارات: تهران.)1374( شيروانلو:ترجمه. شناخت زبان، تفكر

.توس

ص• دو).1351(. تقي زاده، گزارش پژوهش دوره.ن در هوشزبانه بود بررسي تأثير

و . دانشگاه تهران علوم انساني، ليسانس گروه روانشناسي دانشكده ادبيات

جفالل• ، اخشيني:ترجمه.هاي زباني زبان ومهارت).1987(.و پيتر اچ سالوسي.،

.مشهد چاپ اول انتشارات آستان قدس رضوي،.)1369(علي

ودوآموزان دانشت تحصيلي مقايسه عملكرد واف).1372(.ح ديناروند،• يك زبانه زبانه

.دانشگاه تربيت مدرس، تهران كارشناسي ارشد،يهرسال. شهر شوش

. ضياء حسيني:ترجمه. اصول يادگيري وتدريس زبان).1991(.اج داگالس براون،•

.1373،انتشارات مركز نشر دانشگاهي

و دبيرخانه شورا).1371(.سمينار بررسي ابعاد دو زبانگي• ي تحقيقات وزارت آموزش

و .تهران مجموعه مقاالت، پرورش

.انتشارات دانشگاه پيام نور. زبان آموزي).1372(.م،ساعي•

يا.)1375(.م،عارفي• مقايسه فهم خواندن فارسي كودكان دو زبانه اروميه تركي زبان

 تربيتي،ي كارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي دانشكده علوم رساله. ارمني زبان

.تهران دانشگاه تهران،
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و هاي روان بررسي شاخص.)1365( محمدزاده،• شناختي در دو گروه فارسي زبان

دانشگاه، تربيتي دانشكده علوم تربيتيي كارشناسي ارشد رشته علوم رساله. زرتشتي زبان

.تهران تهران،

ري خواندن ترك زبان بودن والدين وتأثير آن در يادگي.)1353(.م،محي الدين•

.ي كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران رساله ونوشتن كودكان،

اهللا نجف• و رشد واژگان،.)1374( وردي، آبادي .تهران نشر ميترا، يادگيري زبان

و.)1371(.ر،نيلي پور• دو ماهيت مقايسه ارائه شده در سمينار. زبانگي مفاهيم اساسي

.1371 تيرماه:تهران گي،زبان بررسي ابعاد دو

دو.)1377(.ر،نيلي پور• و توانايي انتشارات دانشگاه. بزرگساالن زبانه شدن كودكان

.1358 شهيد چمران اهواز،

و مكوندي،• (ب نجاريان دو).1377. و. زبانگي مروري بر پيامدهاي  فصلنامه تعليم

.1377 سال52تربيت شماره

زبانديشه).1984(. ويگو تسكي• .تهران نشر آفتاب،.)1369( قائم زاده: ترجمه.انو

و زبان).1987(.اف جي، وال برگ،• انتشارات،حميد سرهنگيان: ترجمه.شناسي زبان

.دانشگاه تبريز
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