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چکیده
بررسی تعیین میزان سواد خوانداری فارسی دانش آموزان دوزبانه و ارائه راهکار مناسب برای بهبود این توانایی در دانش
آموزان مقطع ابتدایی شهرستان مهاباد است .روش تحقیق در پژوهش حاضر علمی – مقایسهای است .جامعهی آماری در
این پژوهش معلمان ابتدایی شههههرسهههتان مهاباد تشهههکیی میدهد .با توجه به اینکه در این تحقیق معلمانی باید انتخاب
می شدند که هم دانش آموزان دو زبانه و تک زبانه داشته باشند ،لذا سعی گردید از بین معلمان که دانش آموزان دو زبانه
داشهههتهاند  15نفر و معلمانی که بیشهههتر با دانش آموزان تک زبانه کار کردهاند  15نفر انتخاب گردد .برای جمعآوری
اطالعات از نمونهی آماری و به منظور آزمون فر ضیههای تنظیم شدهی این تحقیق ،از پر س شنامهای محقق ساخته که با
توجه به متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شهههده ،اسهههتفاده گردیده اسهههت .نتیجه نهایی اینکه ،پیشهههرفت
دانشآموزان تکزبانه به لحاظ پی شرفت تح صیلی ،درک سواد آموزی ،درک شنیداری ،ساخت واژهها و درک نحو در
گفتار از دانشآموزان دوزبانه بیشتر است.
کلید واژه :سواد خوانداری ،دانش آموزان دو زبانه ،دانش آموزان تک زبانه.

مقدمه
مشههکالت سههواد آموزی دانش آموزان دو زبانه ،معلوا عوامی مختلفی از جملها مسههائی زبانی ،روانشههناختی ،جامعه شههناختی،
فرهنگی ،اقتصادی ،ضعف مدیریت نیروی انسانی در مراکز مسئوا آموزش و پرورش یک جامعه و گاهی اوقات عوامی سیاسی
میباشد؛ البته همه عوامی مذکور ،به میزانی کمتر از دانش آموزان دوزبانه ،سوادآموزی دانش آموزان تک زبانه را هم تحت تأثیر
قرار میدهد.
چرا بع ضی از دانش آموزان مقطع اوا ابتدایی در بخشهایی از ایران ،در اولین روزهای شروع ساا تح صیلی ،رغبت و
انگیزه حضور در مدرسه و یادگیری را از دست میدهند؛ همان دانشآموزانی که روزهای آخر شهریور برای ورود به مدرسه و
یادگیری علم و تجربه یک محیط جدید روز شههماری میکردند ،دیگر شههوو و قوو خاك کودکانه برای رفتن به مدرسههه را
ندارند و فقط به اجبار و به خواست پدر و مادرانشان به مدرسه میروند! چرا؟ آیا مشکی از ضعف سیستم آموزش ماست؟ آیا
محیط مدرسه شباهتی هرچند اندک به خانه و جامعهای که کودک در آن زندگی میکند ،دارد و میتوان آن را خانه دومی برای
کودک در نظر گرفت و یا محیطی ا ست کامالً بیگانه با آنچه که کودک تا آن سن به د ست آورده ا ست؟ چرا هر روز بر تعداد
دانش آموزان ابتدائی ترک تح صیی کننده در مناطق غیر فار سی زبان ،افزوده می شود؟ آیا پدر و مادر و مربیان پیش دب ستانیها
از لحاظ روحی و روانی کودک را برای رویارویی با محیطی جدید ،آماده میکنند؟
آیا تالیف کتب درسههی دانش آموزان مقطع ابتدایی با کار کارشههناسههی و با در نظر گرفتن تما کودکان ،اعم از شهههری و
روسههتایی به ویژه کودکان روسههتایی مناطق محرو و دور از مراکز اسههتانها و دور افتاده این مرز و بو و کودکان غیر فارسههی
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زبان ،انجا شده است؟ آیا بهتر نیست بخشهایی از کتب درسی ابتدایی ما بومی سازی شده و رنگ بومی داشته باشد تا کودک
خود را با کتاب بیگانه نبیند و مطالب کتابها برای وی محسوس و ملموس شود (ضیاء حسینی)1388 ،
عالوه بر موارد قکر شده ،دانش آموزان مناطق دو زبانه ک شورمان م شکی م ضاعف دیگری دارند که به مراتب سختتر و
بزرگتر از مشههکالت فوو الذکر میباشههد و آن مشههکی ،زبان اسههت؛ معموالً زبان وسههیله ايههلی ارتباف ،تفهیم و تفاهم و
شفاف سازی است؛ ولی برای کودکان دو زبانه ،حالت عکس داشته و مانع و سد راه ارتباف و تفهیم و تفاهم میگردد .کودکان
در مناطق غیر فارسی زبان مجبورند با زبانی ،سوادآموزی کنند که کامالً با آن بیگانه هستند و یا آشنایی خیلی کم با آن دارند .
م شکی ا يلی و عمده این دانش آموزان سواد آموزی نی ست و در درک ریا ضی ،علو و ...م شکی ندارند؛ م شکی آنها ،این
اسههت که آنها زبان معلم را نمیدانند و یا نمیتوانند درک کنند .زبان برای دانش آموزان فارسههی زبان وسههیلهای آشههنا ،در
د سترس و با ا ستفاده خیلی ساده و بدون تالش آگاهانه برای یادگیری علم و سواد آموزی میبا شد؛ ولی برای دانش آموزان
غیر فارسی زبان ،عکس موارد مذکور يادو است؛ این وسیله برای دانش آموز غیرفارسی زبان ،وسیله ای نا آشنا ،با استفاده
سخت و با تالش آگاهانه میبا شد؛ تما و یا بی شتر وقت و انرژی آنها يرف درک زبان و زبان آموزی می شود و برای
یادگیری علم و سواد آموزی نه وقت ،نه انرژی و نه انگیزه الز باقی میماند.
بیان مسأله
آموزش خواندن و نو شتن پایه به کودکانی که زبان محلی آنان با زبان منتخب در نظا آموزش ر سمی ک شور متفاوت ا ست در
اغلب نقاف جهان مشکی عمدهای به شمار میرود .در کشور ما نیز این مشکی فعالیتهای آموزشی دورهی ابتدایی را تااندازهای
بهکندی کشانده و در مواردی نیز با دشواریهایی روبهرو ساخته است.افت تح صیلی شدید در مناطق دوزبانه و ورود کودکان
ترک تحصییکردهی این مناطق به جرگهی بیسوادان دور باطی کاهش و افزایش تعداد بیسوادان کشور را باعث شده است .از
این لحاظ متأسهههفانه تعداد کثیری از افرادی که در مناطق دوزبانه زندگی میکنند نهتنها از نعمت خواندن و نوشهههتن محرو اند
بلکه قادر نی ستند از زبان فار سی بهعنوان "زبان میانجی"جهت ارتباف گفتاری و شنیداری با دیگر هموطنان خود ا ستفاده کنند.
ازآنجاکه زبان رسمی کشور ما فارسی است و این زبان وسیلهی ارتباطی مشترک بین همهی افراد کشور اعم از فارس و عرب
و کرد و ترک و گیلک و...میباشد الز است برنامههای آموزشی بهویژه برنامه آموزشی ابتدایی کشور طوری طراحی و تنظیم
شود که هر کودک ایرانی با زبان رسمی کشور یعنی زبان فارسی آشنا شود چراکه وقتی اعضای چند جامعهی زبانی در قلمرو
یک کشههور با مرزهای سههیاسههی واحد زندگی میکنند برای رفع نیازهای ارتباطی عمومی خود باید یکی از زبانهای موجود را
بهعنوان زبان میانجی یا زبان مشهههترک انتخاب نمایند.از دیدگاه جامعهشهههناسهههی زبان بهطور طبیعی و ناخودآگاه سهههخنگویان
گویشهای مختلف بهطور غیر عمد به این حقیقت گرایش مییابند که یکی از زبانهای موجود کشهور را که وسهعت کاربردی
بیشتری دارد بهعنوان زبان مشترک یا زبان ملی انتخاب کرده در ارتباف با افراد جوامع زبانی دیگر بهکارگیرند.رسانههای گروهی
و مطبوعات و کتابها و د ستگاههای دولتی مثی آموزشوپرورش این امر را ت سهیی میکنند و ازاینجهت هر شخص با مجهز
شههدن به یکزبان دو خواهد توانسههت با دیگر هموطنان خود ارتباف برقرار کند.بنابراین روشههن اسههت که آموزشوپرورش
اب تدایی در م ناطق دوز با نه ت فاوت های ع مدهای با آموزش کود کان فارسهههیز بان دارد و این کود کان هن گا ورود به مراکز
پیشدب ستانی شرایط کامالً متفاوتی با کودکان فار سیزبان دارند.به این دلیی کانون ا يلی فعالیتهای آموزش پیشدب ستانی در
مناطق غیرفارسههیزبان باید بر"برنامهی زبانآموزی"تمرکز داشههته باشههد.در این برنامه الز اسههت تکیهی شههدیدی بر آموزش
مهارتهای شفاهی زبان فارسی یعنی گفتن و شنیدن(مکالمه)انجا گیرد چراکه در مورد کودکان مناطق دوزبانه نهتنها مسئلهی
آمادگی مهارتهای خواندن و نوشتن مطرح است بلکه مهمتر از آن مسئلهای با عنوان "آموزش زبان دو "مطرح میباشد.
ضههه یاء حسهههینی دو ز بانگی را چنین تعریف میک ندا« در سههههادهترین تعریف ،فرد دوز با نه فردی اسههههت که
می توا ند با دو زبان ارت باف ای جاد ک ند و این پدیده را دو زبانگی می نامیم .این توا نایی میتوا ند در یکی از قلمرو های زبان
(مهارتهای زبان) و یا ت سلط کامی به هر دو زبان با شد که در این يورت دو زبانه همتراز نامیده می شود»( ضیاء ح سینی،
1388ا )22
با این تفا يیی اگر مربیان مراکز پیشدب ستانی این مناطق راه و روش مدونی مبتنی بر "حقایق زبانی "و"ا يوا یادگیری و
تدریس زبان دو "در پیش گیرند مسههلماً ضههریب موفقیت برنامههای مقطع ابتدایی در مناطق غیرفارسههیزبان افزایش خواهد
یافت و از افت تح صیلی شدید فعلی در مناطق مذکور در مقطع ابتدایی به نحو چ شمگیری کا سته خواهد شد .سؤاا ا يلی
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تحقیق این است که آیا دانش آموزان دوزبانه مقطع ابتدائی شهرستان مهاباد مشکی سوادآموزی دارند و میزان سواد خوانداری
فارسی دانش آموزان دوزبانه نسبت به دانشآموزان تکزبانه چگونه است؟
عراقی و حاتمی( )1392در تحقیقی به برر سی م شکالت سوادآموزی دانش آموزان دو زبانه در مقطع ابتدائی پرداختند .به
نظر آنها بی توجهی به این مهم ،باعث ناتوانی در سواد آموزی ،افت و ترک تحصیلی دانش آموزان میشود .هزار نفر از دانش
آموزان مقطع ابتدائی دخترانه و پ سرانه شهر با سمنج به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب و پر سشنامههای آماده شده با
توجه به هدف و فرضههیههای تحقیق با محتوای چگونگی درک سههخنان معلم و ایجاد ارتباف متقابی ،بین دانشآموزان مزبور و
معلمان آنها توزیع شد .نتایج نشان دادا مشکی ايلی دانش آموزان ،عد درک معنا و ایجاد ارتباف آنها با معلم است که ناشی
از عد آشنایی دانشآموزان با هسته معنایی زبان فارسی و عد تسلط به آن میباشد
ا يی فتاحی ( )1373در پژوه شی با عنوان «برر سی و مقای سه پی شرفت تح صیلی دانش آموزان پ سر یکزبانه و دوزبانه در
دروس فارسی و امالء» دو گروه دانشآموز پسر دوزبانه و یکزبانه را در پایههای اوا ،سو و پنجم ابتدایی از شهرهای تهران
و تبریز به طریق نمونهگیری خو شهای انتخاب کرد و برای همتا کردن این دو گروه یکی از متغیرهای مداخلهگر از قبیی هوش
را کنترا کرد .او برای سنجش میزان پیشرفت تحصیلی در دروس امالء و فارسی از دو گروه نمونه آزمونی به عمیآورده است
و با استفاده از آزمون آماری  Tو آزمون تحلیی واریانس عاملی فرضیات را مورد تجزیهوتحلیی قرارداد .نتایج یافتههای پژوهش
نشهههان میدهد که بین میانگین نمره دانش آموزان یکزبانه و دوزبانه اختالف معنیداری وجود دارد و بیشهههترین اختالف در
درس امالء در پایه سو و دو درس امالء در پایههای اوا ابتدایی است.
مهرجو و هادیان ( )1374در تحقیقی برای شورای تحقیقات ا ستان خوز ستان با عنوان «پی شرفت تح صیلی دانش آموزان
دوزبانه و یکزبانه پسر ساا سو ابتدایی در شهرستان اهواز» را موردبررسی قرار دادند و ضریب همبستگی بین نمرات ادبیات
فار سی با سایر دروس آنان را محا سبه کردند .آنها از دو گروه یکزبانه و دوزبانه در درس ادبیات فار سی آزمودنی به عمی
آوردند .یافتههای این پژوهش حکایت از آن دارد که پی شرفت تح صیلی دانش آموزان یکزبانه از دانش آموزان دوزبانه بی شتر
اسههت و تفاوت در نمره آزمون دو گروه مذکور نیز از ناتوانی دانش آموزان دوزبانه در درس ادبیات فارسههی ناشههی میشههود.
تفاوت دو میانگینهای دو گروه نمونه در شهر با دانش آموزان حاشیه شهر و روستا نیز زیاد است بنابراین دانش آموزان ساکن
روستا نسبت به دانش آموزان شهر مشکالت بیشتری دارند.
خوشرو ( )1375در پایاننامه خود برای شنا سایی تأثیر دوزبانه بودن بر پی شرفت تح صیلی دوره ابتدایی دو گروه نمونه
یکزبانه و دوزبانه را به روش خو شهای بهطور ت صادفی انتخاب کرد وی جهت د ستیابی به سؤاا پژوهش خود مبنی بر اینکه
«آیا پی شرفت تح صیلی دانش آموزان دوزبانه از دانش آموزان یکزبانه کمتر ا ست؟» از روی نمرهای که از طریق آزمون هوش
ریون بهد ستآمده و نیز از طریق نمرات امتحانات پایان ساا بهعنوان معیاری برای پی شرفت تح صیلی و تجزیهوتحلیی آماری
داده ا ست .نتایجی که از این تحقیق بهد ستآمده ا ست که پی شرفت تح صیلی دانش آموزان دوزبانه در درس امالء فار سی و
علو از دانش آموزان یکزبانه کمتر اسههت زیرا میانگین نمرات آنها از یکزبانها کمتر میباشههد ولی پیشههرفت تحصههیلی در
درس ریاضی بین دو گروه فوو تفاوت معنیداری را نشان نمیدهد.
هوسپیان ( )1378در پژوهش با عنوان «مقایسه توانایی معنی شناختی دانش آموزان یکزبانه و دوزبانه پایههای دو و پنجم
ابتدایی شهر تهران» به این نتیجه ر سیده ا ست که کودکان دوزبانه ارمنی -فار سی به لحاظ تواناییهای معنی شناختی در زبان
فار سی و عملکردهای تح صیلی ،ن سبت به کودکان یکزبانه فار سی در سطح پایین ه ستند .پژوه شگر علت این امر را طریق
دوزبانه شدن کودکان ارمنی میداند.
کمالی ( )1377در پایاننامه کارشهناسهی ارشهد خود پژوهشهی با عنوان «پیامدهای آموزش دوزبانگی در دانش آموزان پایه
دو دبسهتانهای تهران و زنجان» انجا داده اسهت .این پژوهش بر روی چهار گروه آزمودنی دوزبانه از شههرها و روسهتاهای
تهران و زنجان و یک گروه تکزبانه « شاهد» از شهر تهران که بهطور ت صادفی انتخاب شدهاند يورت گرفته است .نتایجی که
به دسههت آورده اسههت دوزبانگی در عملکرد آموزشههی کودک عامی تعیینکنندهای محسههوب نمیشههود ،زیرا عوامی زبانی و
غیرزبانی درجات مختلفی از دوزبانگی را در جهت همپایگی و نا همپایگی نسهههبی کودک پدید میآورد .عوامی اجتماعی،
فرهنگی ،آموز شی ،مانند برخورداری کودک از ر سانههای گروهی ،گذراندن دورههای پیشدب ستانی ،د ستیابی کودک بهعنوان
سخنوران فارس زبان و بهکارگیری زبان فار سی در جامعه ،عوامی تعیینکنندهای در ر شد تواناییهای شناختی و عملکردهای
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تحصههیلی کودکان دوزبانه به شههمار میروند .برعکس گذراندن دورههای پیشدبسههتانی و فقر درون دادهای زبانی کودک در
دوزبانی ترکی و فارسههی ،عد بهکارگیری فارسههی در جامعه و عد دسههتیابی به سههخنوران زبان فارسههی ،برخوردهای زبانی
والدین با کودک به زبان ترکی ،کمبود کتاب ،مجله ،رسههانههای گروهی ،همه و همه از عوامی منفی هسههتند که دو زبان بودن
کودک را دچار اختالا میکنند و افت تحصیلی او را سبب میشوند.
شیویاری ( )1378پژوه شی تحت عنوان «برر سی تأثیر دوزبانگی بر سازگاری عاطفی و اجتماعی کودکان دوزبانه» انجا
داد .او برای پاسخگویی به فرضیههای تحقیق و رسیدن به اهداف تحقیق از جامعه آماری پسران یکزبانه و دوزبانه شهرستان
میانه  100نفر آزمودنی برح سبت صادف انتخاب کرد .آزمودنیها از مقطع اوا ابتدائی بودهاند روش پژوهش علی – مقای سهای
در مجمع نتایج این تحقیق نشههان میدهد که دانش آموزان پسههر دوزبانه نسههبت به دانش آموزان پسههر یکزبانه برای رفتارهای
سازگارانه و استقالا اجتماعی از کفایتها و مهارتهای الز و کافی برخوردار نیستند.
در تحقیق تجربی انجا گرفته توسهههط احمد پور ( )1372وجود تفاوت معنادار بین دو گروه آزمایشهههی (دوزبانه) و گواه
(تکزبانه) ازلحاظ میزان مشهههارکت در فعالیتهای گروهی ،برقراری ارتباف با دیگران ،قبوا پذیرش مسهههئولیت ،همکاری با
دیگران و دوستیابی مورد تائید قرارگرفته است.
تعدادی زیادی از مطالعات که در بین سااهای  1920تا  1960در ک شورهای غربی خ صو ياً ایالت متحده يورت گرفته
گزارش میدهند که کودکان دوزبانه در آزمون هوش ،در قسههمت بیانی این آزمون که برای ارزیابی سههطح هوش طراحیشههده
است امتیاز کمی کسب میکنند و بیشتر از کودکان تکزبانه درگیر مسائی عاطفی و دچار عقبماندگی درسی هستند (دارسی،
 ،1953پیی و لمپرت )1967 ،تحقیقاتی که رابطهی مثبت بین دوزبانگی و عملکرد تحصیلی و شناخت نشان میدهند.
(کامنیز 1978 ،بابریک و سوین )1976 ،رابطه مثبت بین دوزبانگی و قابیلت انطباو شناختی و قابلیتهای فکری خالو را
در آثاری از محققانی همچون اسهههکات ( )1973و کامنیز و گولسهههتان ( )1974میتوان یافت و در بعضهههی از تحقیقات این
نتیجهگیری انجا شههد که کودکان دوزبانه ازنظر رشههد و نمو بهطورکلی بهتر از کودکان تکزبانه عمی میکنند (پیی و لمبرت،
 )1967و همچنین گزارشهایی که رسهههیده بیانگر این موضهههوع اسهههت که کودکان دوزبانه بهتر از کودکان تکزبانه قادر به
تجزیهوتحلیی معانی زبان شناختی ه ستند و به ن سبت کودکان تکزبانه به جنبههای ارتباطی شخ صی خود ح ساسترند و یا به
قوا (ولگوکی )1962،قابلیت بیان یک اندیشهههه به زبان های مختلف به کودک دوزبانه قابلیتی فراتر از یک کودک تکزبانه
میدهد و اضافه میکند .مالحظه کردن زبان بهعنوان یک سیستم خاك در میان سی ستمهای دیگر و نظاره کردن این پدیده در
بین مقولههای تعمیم داننده دیگر رهنمودی ا ست .برای کارکرد آگاهانهی زبان شناختی کودک «دوزبانه»(به نقی از ویگوت سکی،
 ،1962ك .)110
روش تحقیق و جامعه آماری
روش تحقیق در پژوهش حاضههر علی – مقایسههه ای اسههت.جامعهی آماری در این پژوهش معلمان ابتدایی شهههرسههتان مهاباد
ت شکیی میدهد .با توجه به اینکه در این تحقیق معلمانی باید انتخاب می شدند که هم دانش آموزان دو زبانه و تک زبانه دا شته
باشند ،لذا سعی گردید از بین معلمان که دانش آموزان دو زبانه داشتهاند  15نفر و معلمانی که بیشتر با دانش آموزان تک زبانه
برای جمعآوری اطالعات از نمونهی آماری و به منظور آزمون فرضیههای تنظیم شدهی
کار کردهاند  15نفر انتخاب گردد.
این تحقیق ،از پرسشنامهایی که با توجه به متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شده ،استفاده گردیده است.
پرسشنامه تحقیق ،متشکی از دو دسته سؤاا استا
دسته اوا که با حروف الفبا کدگذاری شده است ،به منظور تعیین و مشخص شدن مشخصات نمونهی آماری از لحاظ سن،
سطح تحصیالت ،و سابقه خدمت و دسته دو به منظور آزمون فرضیههای تحقیق حاضر تنظیم گردیده است .ابزار سنجش این
پژوهش پرسشنامه  37سؤالی پژوهشگر ساخته است
در این تحقیق برای تعیین روایی ابزار جمع آوری اطالعات از روایی نمادی یا يهههوری اسهههت فاده گردید .بدین ترتیب که
پر س شنامهی اولیه تنظیم شده در اختیار ا ساتید و ياحبنظران دان شگاهی ر شتهی مدیریت قرار گرفت تا در رابطه با اینکه سواالت
مطرح شده ،آنچه را که مد نظر ا ست ،اندازهگیری میکند یا خیر؟ اظهارنظر نمایند .سپس نظرات ا ساتید در پر س شنامه لحاظ و
تغییرات الز در سؤاالت به وجود آمد.
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برای آزمون پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است .براساس این روش با یک مطالعهی مقدماتی بر
روی  30نفر از افراد جامعهی مورد بررسی و با استفاده از نر افزار آماری  spssمیزان پایایی سواالت به شرح جدوا  5-3محاسبه
گردید.
جدول شماره  : 1-3آلفای کرانباخ
تعداد سواالت پشتیبانی

مولفهها

مقدار آلفای محاسبه

کننده
6

0/875

درک شنیداری

8

0/912

ساخت واژه

10

0/946

نحو در گفتار

6

0/862

سواد آموزی

7

0/964

پیشرفت تحصیلی

شده

مقدار این آمارهها نشان میدهد که اوالً سوأالت پرسشنامه ،همبستگی باالیی با یکدیگر دارند و ثانیاً پرسشنامهی
تحقیق ،از پایایی باالیی برخوردار میباشد.
آزمون فرضیهها
آزمون فرضیه 1
دانش آموزان دوزبانه پیشرفت تحصیلی کمتری دارند
با توجه به میانگین بهد ست آمده در جدوا  ،1میتوان نتیجه گرفت که بین میانگین نمرات دانشآموزان دوزبانه با
دانشآموزان دوزبانه در زمینه پیشههرفت تحصههیلی تفاوت وجود دارد .در نتایج حايههی از آزمون لون ،احتماا بهدسههت آمده
( ،)sig =0/063از مقدار  0/05بیشتر است لذا سطر اوا جدوا 2برای تجزیه و تحلیی لحاظ میگردد .مقدار احتماا حايی در
ستون ) sig.(2-tailedبرابر يفر بوده و از مقدار احتماا  0/05کمتر ا ست ،میتوان نتیجه گرفت که تفاوت بهد ست آمده از
نمرات م یانگین معنیدار اسهههت .ت فاوت نمرات حايهههی بین دانشآموزان دوز با نه (  )Mean =1/7026 ،SD =0/3426و
دانشآموزان یک زبانه ( )Mean =2/5897 ،SD =0/2283از نظر پیشهرفت تحصهیلی معنیدار اسهت ( df =28 ،t= -8/346و
 .)p =0مقدار تفاوت بین میانگینها نیز بزرگ اسههت (  = -0/8871تفاوت میانگینها) .نتیجه نهایی اینکه ،پیشههرفت تحصههیلی
دانشآموزان تکزبانه ،از دانشآموزان دوزبانه بیشتر است.
جدول : 1بررسی میانگین نمرات دانش آموزان در زمینه پیشرفت تحصیلی

متغیر
پیشرفت
تحصیلی

عامی مورد بررسی

تعداد

میانگین

دانشآموزان دوزبانه

15

1/7026

انحراف
معیار
0/3426

0/0884

دانشآموزان یک زبانه

15

2/5897

0/2283

0/0589

خطای انحراف معیار

جدول :2آزمون لون در زمینه پیشرفت تحصیلی

اختالف میانگینها
-0/8871
-0/8871

آزمون تی
مقدار احتماا
درج
Sig. (2ه آزادی
)tailed
28
0/000
/386
0/000
24

آزمون لون
t
-8/346
-8/346

مقدار احتماا
0/063

f
3/747

فرض برابری واریانس
فرض عد برابری
واریانس
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آزمون فرضیه 2
میزان سواد خوانداری فارسی دانش آموزان دو زبانه نسبت به دانشآموزان تک زبانه کمتر است.
با توجه به م یانگین بهدسهههت آمده در جدوا  ،3میتوان نتی جه گرفت که بین م یانگین نمرات دانشآموزان دوزبا نه با
دانشآموزان دوزبانه در زمینه سواد خوانداری فار سی تفاوت وجود دارد .در نتایج حا يی از آزمون لون ،احتماا بهد ست آمده
( ،)sig =0/000از مقدار  0/05کمتر است لذا سطر دو جدوا 4برای تجزیه و تحلیی لحاظ میگردد .مقدار احتماا حايی در
ستون ) sig.(2-tailedبرابر يفر بوده و از مقدار احتماا  0/05کمتر ا ست ،میتوان نتیجه گرفت که تفاوت بهد ست آمده از
نمرات م یانگین معنیدار اسهههت .ت فاوت نمرات حايهههی بین دانشآموزان دوزبا نه (  )Mean =2/1726 ،SD =0/5642و
دانشآموزان یک زبانه ( )Mean =3/7946 ،SD =0/2592از نظر سواد خوانداری فار سی معنیدار ا ست(=28 ،t= -10/116
 dfو  .)p =0مقدار تفاوت بین میانگینها نیز بزرگ ا ست ( = -1/6219تفاوت میانگینها) .نتیجه نهایی اینکه ،سواد خوانداری
فارسی دانشآموزان تکزبانه ،از دانشآموزان دوزبانه بیشتر است.
جدول :3بررسی میانگین نمرات دانش آموزان در زمینه سواد خوانداری فارسی

عامی مورد بررسی

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای انحراف
معیار

15

2/1726

0/5642

0/1456

15

3/7946

0/2592

0/0669

دانشآموزان
دوزبانه
دانشآموزان یک
زبانه

سواد خوانداری
فارسی

جدول 4:آزمون لون در زمینه سواد خوانداری فارسی
آزمون تی
مقدار احتماا
Sig. (2)tailed

اختالف میانگینها

آزمون لون
درج
ه آزادی

-1/6219

0/000

28

-1/6219

0/000

/659
19

t
1/116
-0
1/116
-0

مقدار احتماا

f

0/000

/510
18

فرض برابری واریانس
فرض عد برابری واریانس

آزمون فرضیه 3
میزان درک شنیداری فارسی دانش آموزان دو زبانه نسبت به دانشآموزان تک زبانه کمتر است.
با توجه به میانگین بهدسههت آمده در جدوا  5میتوان نتیجه گرفت که بین میانگین نمرات دانشآموزان دوزبانه با
دانشآموزان تک زبانه در زمینه درک شنیداری فارسی تفاوت وجود دارد .در نتایج حايی از آزمون لون ،احتماا بهدست آمده
( ،)sig =0/004از مقدار  0/05کمتر است لذا سطر دو جدوا  6برای تجزیه و تحلیی لحاظ میگردد .مقدار احتماا حايی در
ستون ) sig.(2-tailedبرابر يفر بوده و از مقدار احتماا  0/05کمتر ا ست ،میتوان نتیجه گرفت که تفاوت بهد ست آمده از
نمرات م یانگین معنیدار اسهههت .ت فاوت نمرات حايهههی بین دانشآموزان دوز با نه (  )Mean =2/2444 ،SD =0/7746و
دانشآموزان یک زبانه ( )Mean =3/5037 ،SD =0/4520از نظر درک شههنیداری معنیدار اسههت ( df =28 ،t= -5/438و =0
 .)pمقدار تفاوت بین میانگینها نیز بزرگ اسههت ( = -1/2592تفاوت میانگینها) .نتیجه نهایی اینکه ،درک شههنیداری فارسههی
دانشآموزان تکزبانه ،از دانشآموزان دوزبانه بیشتر است.
جدول : 5بررسی میانگین نمرات دانش آموزان در زمینه درک شنیداری فارسی

متغیر
درک
شنیداری
فارسی

عامی مورد بررسی
دانشآموزان دوزبانه

تعداد
15

میانگین
2/2444

انحراف معیار
0/7746

دانشآموزان یک زبانه

15

3/5037

0/4520

خطای انحراف معیار
0/2000
0/1167
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جدول:6آزمون لون در زمینه درک شنیداری فارسی

اختالف میانگینها

آزمون تی
مقدار احتماا
 Sig. (2درجه آزادی)tailed

-1/2592

0/000

28

-1/6219

0/000

22/545

آزمون لون
t
5/438
5/438
-

مقدار احتماا
0/004

f
9/794

فرض برابری واریانس
فرض عد برابری واریانس

آزمون فرضیه 4
میزان درستی بهکارگیری ساختواژهها توسط دانشآموزان دو زبانه نسبت به دانشآموزان تک زبانه کمتر است.
با توجه به م یانگین بهدسهههت آمده در جدوا  ،7میتوان نتی جه گرفت که بین م یانگین نمرات دانشآموزان دوزبا نه با
دانشآموزان تک زبانه از نظر میزان درستی بهکارگیری ساختواژهها تفاوت وجود دارد .در نتایج حايی از آزمون لون ،احتماا
بهدسههت آمده ( ،)sig =0/826از مقدار  0/05بیشههتر اسههت لذا سههطر اوا جدوا  8برای تجزیه و تحلیی لحاظ میگردد .مقدار
احتماا حايی در ستون ) sig.(2-tailedبرابر يفر بوده و از مقدار احتماا  0/05کمتر است ،میتوان نتیجه گرفت که تفاوت
بهدسههت آمده از نمرات میانگین معنیدار اسههت .تفاوت نمرات حايههی بین دانشآموزان دوزبانه ( =1/9800 ،SD =0/4901
 )Meanو دانشآموزان یک زبانه ( )Mean =3/9333 ،SD =0/3885از نظر میزان در ستی بهکارگیری ساختواژهها معنیدار
اسههت ( df =28 ،t= -12/095و  .)p =0مقدار تفاوت بین میانگینها نیز بزرگ اسههت ( = -1/9533تفاوت میانگینها) .نتیجه
نهایی اینکه ،میزان درستی بهکارگیری ساختواژهها دانشآموزان تکزبانه ،از دانشآموزان دوزبانه بیشتر است.
جدول :7بررسی میانگین نمرات دانش آموزان اط نظر میزان درستی بهکارگیری ساختواژهها

متغیر
میزان درستی به-
کارگیری ساخت-
واژهها

عامی مورد بررسی
دانشآموزان دوزبانه

تعداد
15

میانگین
1/9800

انحراف معیار
0/4901

دانشآموزان یک زبانه

15

3/9333

0/3885

خطای انحراف معیار
0/1265
0/1003

جدول :8آزمون لون از نظر میزان درستی بهکارگیری ساختواژهها

اختالف میانگینها

آزمون تی
مقدار احتماا
Sig. (2)tailed

آزمون لون
درجه
آزادی

-1/9533

0/000

28

-1/9533

0/000

/613
26

t
1/095
-2
1/095
-2

مقدار احتماا
0/826

f
/049
0

فرض برابری واریانس
فرض عد برابری
واریانس

آزمون فرضیه 5
میزان درستی نحو در گفتار دانشآموزان دو زبانه نسبت به دانشآموزان تک زبانه کمتر است.
با تو جه به م یانگین بهدسهههت آ مده در جدوا  9میتوان نتی جه گر فت که بین م یانگین نمرات دانشآموزان دوز با نه با
دانشآموزان تک زبانه از نظر میزان در ستی نحو در گفتار تفاوت وجود دارد .در نتایج حا يی از آزمون لون ،احتماا بهد ست
آمده ( ،)sig =0/292از مقدار  0/05بیشههتر اسههت لذا سههطر اوا جدوا  10برای تجزیه و تحلیی لحاظ میگردد .مقدار احتماا
حايی در ستون ) sig.(2-tailedبرابر يفر بوده و از مقدار احتماا  0/05کمتر است ،میتوان نتیجه گرفت که تفاوت بهدست
آمده از نمرات میانگین معنیدار ا ست .تفاوت نمرات حا يی بین دانشآموزان دوزبانه (  )Mean =2/2933 ،SD =0/6755و
دانشآموزان یک زبانه ( )Mean =3/9467 ،SD =0/5680از نظر میزان درسههتی نحو در گفتار معنیدار اسههت (،t= -7/255
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 df =28و  .)p =0مقدار تفاوت بین میانگین ها نیز بزرگ اسهههت ( = -1/6533تفاوت میانگین ها) .نتیجه نهایی اینکه ،میزان
درستی نحو در گفتار دانشآموزان تکزبانه ،از دانشآموزان دوزبانه بیشتر است.
جدول 9بررسی میانگین نمرات دانش آموزان از نظر میزان درستی نحو در گفتار

متغیر
میزان درستی نحو در
گفتار

اختالف میانگینها

انحراف معیار
تعداد میانگین
عامی مورد بررسی
0/6755
2/2933
15
دانشآموزان دوزبانه
0/5680
3/9467
15
دانشآموزان یک زبانه
جدول10آزمون لون از نظر میزان درستی نحو در گفتار

آزمون تی
مقدار احتماا
درجه
Sig.
(2آزادی
)tailed

-1/6533

0/000

28

-1/6533

0/000

/199
27

خطای انحراف معیار
0/1744
0/1466

آزمون لون
t
7/255
7/255
-

مقدار احتماا
0/292

f
/154
1

فرض برابری واریانس
فرض عد برابری واریانس

بحث و نتیجهگیری
عملکرد تحصیلی دانش آموزان یک زبانه بیشتر از دانش آموزان دو زبانه است.که نتایج فرضیه ،همسو با تحقیقات حسن پاشا
شریفی و زهرا دانش پژوه ( )1382نشان داده است که دانش آموزان دوزبانه در مقایسه با دانش آموزان فارسی زبان در کی
آزمون و در حیطه های گوناگون آن دارای عملکرد تحصیلی پایین تری هستند .متوسط عملکرد دانش آموزان دختر درحیطۀ
سوادآموزی از متوسط پایینتر است هستند .متوسط عملکرد دانش آموزان دختر درحیطۀ سوادآموزی از متوسط پایین تر است.
همچنین نتایج خنجرخانی ،نصر ايفهانی ،عموزاده( )1388حاکی از آن است که دانش آموزان یک زبانه نسبت به دانش
آموزان دو زبانه در خواندن و نوشتن و علو پشرفته تر هستند .و همین طور رحیم آبادی ( )1383نیز در مقایسه عملکرد
تحصیلی دانشآموزان یک زبانه و دوزبانه ابتدایی نشان داده که عملکرد تحصیلی دانشآموزان یک زبانه در درسهای ریاضی و
علو به عنوان عامی مفهومی و درس های امال و انشاء و خواندن فارسی به عنوان عامی کالمی و در کی بهطور معناداری باالتر
از عملکرد تحصیلی دانشآموزان دوزبانه بوده است .همچنین یافتههای این پژوهش آشکار ساخته است که با گذشت سااهای
تحصیلی در دوره ی ابتدایی مقدار تفاوت عملکرد تحصیلی دانشآموزان یک زبانه و دوزبانه بهطور معنیدار افزایش یافته
است .اما در بررسی تعاملی جنسیت و وضعیت زبانی در هیچیک از متغیرهای مورد مطالعه تاثیر معنیداری مشاهده نشده است.
در تحقیقات بدست آمده ،مرتضی نژاد ( ،)1382دیناروند ( )1373و خوش رو ( )1374حاکی از این است که میانگین نمرات
دانشآموزان دوزبانه در دروس امالء ،فارسی و علو کمتر از دانشآموزان یک زبانه است که احتماالً به علت لزو استفاده بیشتر
از مؤلفههای زبان دو در این دروس ناشی میشود .چرا که یافته همین تحقیقات بیانگر این است که نمره درس ریاضی
دانشآموز دوزبانه و سه زبانه با یک زبانهها تفاوت معنیداری ندارد.استفاده از زبان مادری در آموزش کودکان سبب باال رفتن
کمیت و کیفیت ارتباطات درون مدرسهای و درون کالسی نیز میشود و دانشآموزان را از ابزار ايلی تفکر یعنی ارتباف برخوردار
میسازد .البته با افزایش پایههای تحصیلی میتوان استفاده از زبان مادری را به تدریج کاهش داده و زبان رسمی و آموزشی را
جایگزین آن نمود(براهنی.)1371 ،
بیالیستوک (به نقی از ناعمی )1379 ،در همین راستا بیان میکند که مهارت در یک زبان خارجی میتواند به کودکان کمک
کند تا مهارت در خواندن را سریعتر کسب کنند .در هنگا یادگیری خواندن بسیاری از کودکان پیش دبستانی خیلی پیشتر از
اینکه قادر به خواندن باشند ،حروف الفبا را تشخیص میدهند .دانستن یک زبان دیگر به کودک در فهم سریعتر زبانهای نوشتاری
کمک میکند و در خواندن وی تسهیی بوجود میآورد .زیرا دوزبانگی به آنها کمک میکند که بتوانند به روابط نمادین بین
حروف و ايوات بدون کمک شی به يورت دیداری پی ببرند .برعکس تکزبانهها که بدون کمک تصاویر قادر به خواندن
نیستند.
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پیی و لیمبرت ( ) 1962در ایالت متحده نتایج مطالعات خود را منتشر کردند که طی آن کودکان دو زبانه و یک زبانه با
اندازههای متفاوت بهره هوشی و موفقیت تحصیلی مقایسه شده بودند .آنها در زمینه روانشناسی نتایج تعجب انگیزی یافته بودند
ا در یک جامعه افرادی که زباناکثریت را يحبت میکنند از کسانی که به زبان اقلیت تکلم میکنند از نظر زبانی و قهنی کارآیی
بهتریدارند .آنها مدعی بودند که هوش کودکان دوزبانه پایین تر است  .حتی در بسیاری موارد عملکرد کودکان دوزبانه پایین تر
از حد متوسط کارایی گروه مورد مقایسه کودکان تک زبانه بود .این نتایج بویژه در شماا امریکا در تضاد آشکار با باوری بود
که بسیاری از روانشناسان آن را چیزی مبتذا تلقی می کردند .
اسپوا()1964بر اساس پژوهش خود به این نتیجه رسید که دو زبانه ها از نظر پیشرفت تحصیلی در مدرسه از افراد عادی
جلوتر بوده اند.ویلیامزنیزدر استرالیا درمورد دانش آموزان غیر انگلیسی وانگلیسی زبان به این نتیجه رسید که پیشرفت دانش
آموزان دوزبانه به مراتب از دانش آموزان عادی در اتما دوران تحصیلی دبیرستان بیشتر بوده است .همچنین در تحقیقات انجا
شده ویسی تبار ( )1384که تا چه میزان نادیده گرفتن زبان مادری واستفاده کردن از زبان دیگر (دوزبانگی)در امر آموزش
وپرورش ،ترقی وسالمت روانی افراد را به خطر می اندازد .ایشان بیان می دارد که نادیده گرفتن زبان مادری در مدارس مناطق
دو زبانه به این امر منجر شده که رشد تفکر انتزاعی کودک به دلیی حساس بودن سن او به شدت به تاخیر می افتد .احساس
خود کم بینی وخود سانسوری به دلیی بیگانه بودن با زبانی غیر زبان مادریش،کاهش درک مطلب،کاهش عملکرد معلم و دانش
آموز ،ناتوانی فرد در بیان اندیشه ،خواسته ها و نیازهایش واز همه مهمتر واردآمدن آسیب های جدی بر ساختار وجامعیت زبان
مادری می باشد و تامپسون و جانسون ( 1990به نقی از کشاورز )1385 ،معتقدند عملکرد ضعیف تحصیلی و مشکالت رفتاری
اغلب با هم رخ می دهند.
نتایج تحقیق نشان داد که مشکالت خواندن و نوشتن در کودکانه دو زبانه بیشتر از تک زبانه ها است .نتایج آزمون با تحلیی
مصر آبادی ،هاشمی ،حاتمی و ربوی )1394( ،همخوانی دارد.
بر اسههاس نظریۀ زبان ویگوتسههکی که بر تعامی بین زبان و تفکر تأکید دارد ،میتوان چنین اسههتنباف کرد که کودکی که دو
زبانه است تا پیش از ورود به مدرسه ،محیط پیرامون و هر آنچه را با قوۀ تفکرش در ارتباف است با نمادهای انتزاعی ،شنیداری
و دیداری زبان مادری خود درک کردهد و میشهههناسهههد و با آنها ارتباف برقرار میکند .او با زبان مادری خود یاد میگیرد که
چگونه به دنیا بنگرد و چگونه دربارۀ امور عینی و انتزاعی فکر کند و نیز چگونه در رویارویی با مسهههائی مختلف راهحی بیابد.
کودکی که تا  6سالگی مفهو آب را با یک نماد شنیداری وحتی دیداری خاك زبان اوا خود درک کرده ،از این پس از این
واژه باید یک درک شنیداری و دیداری دیگری دا شته با شد .با ورود کودک دو زبانه به مدر سه او با زبانی غیر از زبان مادری
خود مواجه شده و در نتیجه تما زمان یادگیری او يرف آشنا شدن با دنیای جدید عینی و انتزاعی می شود که زبان دو برای
او به ارمغان آورده ا ست .در حالی که همتای تک زبانه او به این آ شنایی نیازی نداررد و این زمان را يرف خواندن و نو شتنی
میکندد که مدرسهههه از او انتظار دارد و همین امر باعث عقب افتادن کودک دو زبانه در دوران ابتدایی از همتای تک زبانه خود
میشود.
دانش آموزان دو زبانه معموال در پایهی اوا ساا تح صیلی در درک در ست گفتار به زبان فار سی با م شکالتی مواجهاند به
طوری که محتوای آموزشی را به درستی درک نمیکنند ،در برابر دستورالعمیها بازخورد مناسبی از خود نشان نمیدهند .معنی
دا ستان یا شعری را که برای شان خوانده می شود را به خوبی درک نمیکنند .در برابر سؤااها ،پا سخهای مورد انتظار نمیدهند.
براهن ( )1371دشهههواری در زمینهی درک دقیق معنای پیا های شهههفاهی و کتبی را موجب سهههو تفاهم در مراودات اجتماعی
میداند که این امر از پیآمدهای منفی شناختی کودکان است در که در وضعیت نامطلوب دو زبانگی قرار دارند .یعتی هم عقیده
دارد که بیگانگان زبان آموز شی برای دانش آموزان دو زبانه باعث د شواریهای ارتباطی ،شناختی و عاطفی ا ست که خود کم
حرفی و خود سانسوری را به دنباا دارد.
در میان ساختواژهها ،اسمها در گفتار کودکان با يحت بیشتری به کار میرود .نايحیح بودن اسمها بیشتر به دلیی تلفظ
بد آنهاسههت .کودکان دو زبانه کرد زبان در به کاربردن يههحیح فعیها مشههکی دارند .افعاا گفتاری آنها از نظر زمان ،وجه و
شخص نامنا سب ا ست و بی شتر موارد با فاعی مطابقت ندارد .در روند تکلم به زبان مادری ،ا سمها از جمله ساختواژههایی
اسههت که در گفتار اولیهی کودکان به چشههم میخورد(.وزیرنیا .)1379 ،اسههمها مدلواهای عینی دارند ،در نتیجه درک و تولید
آنها سهیتر است .برعکس کودکان تا سه سالگی هنوز ممکن است فعیها را به خوبی يرف نکنند(شعاری نژاد .)1367 ،فعی
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هستهی ايلی معنایی و دستوری جمله است و از عناير مهم يرفی زبان است(زندی)1378 ،؛ زیرا بسیاری از مشخصههای
جمله از قبیی شهههخص ،زمان ،وجه و عدد در فعی بروز میکند .به نظر لتیی وود یادگیری زبان دو نیز همان روند زباناوا را
دارد .آموزش گیرندگان زبان دو  ،دانش و عادتهای زبانی خود را از زبان اوا به زبان دو انتقاا میدهند .در نتیجه همانگونه
که يحت به کارگیری فعی در میان کودکانی که به فراگیری زبان مادری م شغوا ه ستند ،دیروز بروز میکند ،در آموزش زبان
دو نیز بدین منواا ا ست( .)Little Wood,1984در مقای سهی افعاا زبان فار سی با زبان کردی ،در زبان کردی افعاا چه از
نظر تعداد يیغهها و ساده و مرکب بودن و چه از لحاظ وجه و زمان با زبان فارسی تفاوت چشمگیری دارد.
در گفتار کودکان ساختواژههای سادهتر ،عا تر و ملموستری به کار میرود .آنها از ساختهای پیچیده و تخصصیتر به
ندرت ا ستفاده میکنند .به طوری که در گفتار آنها ا سمهای ساده ،قات ،عا و خاك بی شتر دیده می شود .ا سمهای مرکب و
معنی در گفتار آنها انگ شت شمار ا ست .میزان ا ستفاده از يفتها و قیدها در گفتار شان ب سیار کمتر از ساختواژههای دیگر
ا ست .از قیدهای آ شنا و پر کاربرد بی شتر ا ستفاده میکنند .اما قیدهای حالت ،کیفیت و مقدار به ندرت در گفتار شان به چ شم
میخورد .در ا ستفاده از قید زمان با م شکی مواجهاند .ا ستفاده از يفتهای عالی و تف ضیلی نیز در گفتهها آنها کم ا ست و
بسیاری اوقات از به کارگیری يفت و مويوف با هم عاجزند.
روابط همن شینی معموال در جملههای دانش آموزان پایه اوا و ضعیت مطلوبی ندارد .دانش آموزان همچنین در پا سخگویی
به سؤااها و ضعیت نابهنجاری دارند و باز خوردهایی از قبیی بهت زدگی در برابر سؤاا ،سکوت کردن ،پا سخهای بی ربط
دادن یا به پاسخ «بلی« اکتفا کردن ،تقلید و تکرار پاسخ دیگران ،تأخیر زمانی زیاد ،کم توانی در پاسخگویی به جملههای سؤالی
بلند .پا سخهای دانشآموزان بیشتر یک یا دو کلمهای ا ست .جملههای آنها بی شتر ساده و تلگرافی و فاقد حروف ا ضافه و
ربط است.
هنگا پاسههخگویی به سههؤااها ،کمتر از جملههای پیاپی اسههتفاده میکنند .جملههای متوالی آنها از نظر نحوی و معنایی
اشهههکاا دارد و معموال فاقد هماهنگی دسهههتور ی اسهههت به طوری که این جملهها از یک زمان و یک وجه هماهنگ تبعیت
نمیکند .این م شکی در گفتارهای تکجملهای آنان نیز م شهود ا ست .دلیی ا يلی م شکالت نحوی گفتار کودکان را میتوان به
کمی دانش و توانش زبان فار سی در قهن آنها ن سبت داد زیرا کودکان در مراحی اولیهی زبان آموزی ه ستند و هنوز زبان دو
(فارسی) در قهنشان درونی نشده است.
پیشنهادها
در تحقیق حاضر پیشنهادها به دو منظور ارائه می گرددا
پیشنهادها در راستای نتایج تحقیق
باتوجه به یافته های تحقیق و اولویت بندی بدست آمده از عوامی بررسی تعیین میزان سواد خوانداری فارسی دانش آموزان
دوزبانه و ارائه راهکار مناسب برای بهبود این توانایی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان مهاباد پیشنهادات زیرارائه می
گرددا
 به مسئوالن وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد میشود به نیازهای آموزشی زبان آموزان غیر فارسی زبان توجه ویژه مبذوادارند و معلمانی را تربیت کنند که خود مسلط به زبان فارسی باشند ،زیرا عدۀ زیادی از معلمان بومی در کاربرد فارسی مشکی
دارند.
 ضروری است وزارت آموزش و پرورش طرحی اجرا کند که به موجب آن در مناطق غیر فارسی زبان کودکان پیشدبستانیدر زمینه مهارت گفتاری آموزش داده شوند تا هنگا ورود به مدرسه توانایی الز گفتاری را کسب کنند و همراه با دانشآموزان
فارسی زبان از آموزش یکسان و برابر برخوردار شوند
 مشخص کردن حوزههای مشکیزا در سطوح مختلف آموزشی برای زبان آموزان و ارائه راهکارهایی برای رفع اینحوزههای مشکی ساز به وسیلۀ متخصصان و افراد درگیر در امر آموزش زبان.
 به دانشجویان و محققان عالقهمند به مباحث زبان و زبانشناسی پیشنهاد میشود که در پژوهشهای خود به بررسی زبانهاو گویشهای ایرانی از جمله کردی بپردازند.
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پیشنهادها برای محققان آتی
پیشنهاد میگردد تا در تحقیقات آتی بررسی تعیین میزان سواد خوانداری فارسی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه در دو شهر و
در بین دانشآموزان تک زبانه و دو زبانه يورت پذیرد به این معنا که جامعه آماری تحقیق به يورت مقایسه ای بین دو دسته
از دانش آموزان ،دانش آموزان تک زبانه در یک شهر و دو زبانه در شهری دیگر يورت پذیرد.
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