
  479  492 تا 479، از صفحه 1398تابستان ، 2، شمارة 9دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش
  10.22059/jflr.2019.251080.470: (Doi)شناسه ديجيتال 

  4123-2588: (issn)شاپاي چاپي 
  jflr@ut.ac.ir: ، پست الكترونيكhttp//jflr.ut.ac.ir: نشاني اينترنتي مجله

آموزان شهر   دانشانگليسييادگيري درس زبان  بررسي نگرش نسبت به
  زبانه، دوزبانه و جنسيت نقش يك: چابهار

  *آبادي ثريا رودي علي

  شناسي، دانشگاه بيرجند، دانشجوي دكتري، گروه علوم تربيتي، دانشكده علوم تربيتي و روان
 بيرجند، ايران

  **محمد اكبري بورنگ
  شناسي، دانشگاه بيرجند، ربيتي، دانشكده علوم تربيتي و رواناستاديار، گروه علوم ت

  بيرجند، ايران
  ***حفيظه بلوچ

  شناسي، دانشگاه بيرجند، كارشناس ارشد، گروه علوم تربيتي، دانشكده علوم تربيتي و روان
  بيرجند، ايران

 ****علي عسگري
   دانشگاه بيرجندشناسي، استاديار، گروه علوم تربيتي، دانشكده علوم تربيتي و روان

 بيرجند، ايران
 *****هادي پورشافعي

  شناسي، دانشگاه بيرجند، دانشيار، گروه علوم تربيتي، دانشكده علوم تربيتي و روان
 بيرجند، ايران

  )1398تير : ، تاريخ چاپ21/01/98: ، تاريخ تصويب04/11/96: تاريخ دريافت(
  چكيده

 گـذاران  سياسـت  امـروزه  كـه  است مهمي موضوعات از يتترب و تعليم و دوزبانگي ميان ارتباط چگونگي
 يـادگيري  بـه  نـسبت  نگـرش  پژوهش حاضر باهدف بررسـي . اند مواجه آن با معلمان و شناسان روان آموزشي، 

اين پژوهش توصـيفي و     . دوره دوم متوسطه شهر چابهار طراحي و اجرا شد         آموزان  دانش انگليسي زبان درس
آمـوزان دورة دوم متوسـطه شـهر          اين پژوهش، شامل كلية دانـش      جامعه آماري . اي است    مقايسه -از نوع علي  

آمـوز    دانـش 240 اي برابر تعداد گيري طبقه صورت نمونه  است كه به92-93تحصيل در سال  چابهار مشغول به  
ـ  ها با استفاده از پرسشنامة نگـرش بـه   آوري داده جمع. موردمطالعه قرار گرفتند)  بلوچ120 فارس و   120( ان زب

 از آزمـون آمـاري تـي مـستقل و رگرسـيون بـا كمـك                 ها  داده ليوتحل  هيتجزبراي  . انگليسي گاردنر انجام شد   
يادگيري درس زبـان انگليـسي        هاي پژوهش نشان داد كه بين نگرش نسبت به          يافته.  استفاده شد  spssافزار    نرم

نتـايج حاصـل از   . ناداري مشاهده نـشد پسر تفاوت مع   آموزان دختر و    زبانه و دوزبانه و دانش      آموزان يك   دانش
  .كننده موفقيت تحصيلي است بيني داد كه نگرش نسبت به يادگيري درس زبان انگليسي پيش رگرسيون نشان

  .زبانگي، دوزبانگي، نگرش، زبان انگليسي، موفقيت تحصيلي يك : كليديهاي هواژ
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  مقدمه -1
توان كشوري را سـراغ       ندرت مي   بهاي جهاني است و       امروزه دوزبانگي يا چندزبانگي پديده    

دو يا چند زبان تكلم نكننـد، در بـسياري از    كم بخش كوچكي از جمعيت آن به داشت كه دست 
هـاي ديگـر يـا     وپرورش، زبـان يـا زبـان        كشورها، افزون بر زبان مادري، يا زبان رسمي آموزش        

 افـراد آن جامعـه      هايي نيز وجود دارد كه اين موضوع بر يـادگيري و آمـوزش              ها و گويش    لهجه
اگر زبان كودك و زبان آموزش متفاوت باشـد پديـدة           ). 1370وثوقي،  (گذارد    سزايي مي   تأثير به 

آموز بايد افزون بر زبان مادري خـود، زبـان ديگـري را نيـز        آيد كه زبان     به وجود مي   1دوزبانگي
دينارونـد،  (شـود   يزبانه مـ  تر از افراد تك   هاي او براي كسب علم، بيش       بياموزد، بنابراين كوشش  

توانـد از دو زبـان در         معتقد است كه فرد دوزبانـه كـسي اسـت كـه مـي             ) 2011(2بيكر). 1374
نيز ) 2005 (3ليونگ .هاي مختلف براي افراد مختلف و براي اهداف خاص استفاده كند            موقعيت

 كاربرد بيش از يك زبان براي تـدريس و يـادگيري موضـوعات برنامـة                آموزش دوزبانگي را، به   
حـاظ  ل لحـاظ فـردي و هـم بـه         ايران ازجمله كشورهايي است كه هـم بـه        . كند  درسي اطالق مي  

 نظـام   يطـوركل    آموزشـي و بـه     يهـا   در كـشور مـا برنامـه      ،  نيا اجتماعي دوزبانه است، باوجود   
نظر از اينكـه ميـزان آشـنايي          ، صرف شود يآموزان اجرا م   دانشبارة همگي   آموزشي يكدستي در  

آن دسته از  ).1389زايي،  ناستي (چقدر است، عنوان زبان رسمي آموزش به، يها با زبان فارس آن
شـوند، ناچارنـد بـدون        كودكان كه بدون كمترين آشنايي قبلي با زبان فارسي، وارد دبستان مـي            

تسلط بر ابعاد شفاهي زبان فارسـي، ابعـاد نوشـتاري يعنـي خوانـدن و نوشـتن آن را بياموزنـد                   
  ).1371خدادوستان، (

 امـروزه  كـه  اسـت  مهمـي  موضـوعات  از تربيـت  و تعليم و دوزبانگي ميان ارتباط گيچگون
تحصيلي و عملكردهـاي   افت. رودررويند آن با معلمان و شناسان روان آموزشي،  گذاران سياست

هاي متفاوت  آموزان دوزبانه، از جهتي با دوزبانگي آنان و از جهتي ديگر با روش     تحصيلي دانش 
عنـوان يكـي از موانـع در     اند كه دوزبـانگي بـه   نشان داده ها برخي پژوهش .دياددهي ارتباط دار

 4هوگـان  و نتايج پـژوهش تـسوشيما  ). 1387عصاره، (پيشرفت تحصيلي كودكان اثرگذار است 

تـري    زبانـه عملكـرد ضــعيف       به كودكـان يـك      دهد كه كودكان دوزبانه نسبت      نشان مي ) 1975(
__________________________________________________________________ 

1- Bilingualism 
2- Baker 

3- Leung 

4- Tsushima & Hogan 



  481 زبانه، دوزبانه و جنسيت نقش يك: آموزان شهر چابهار ي درس زبان انگليسي دانشيادگير بررسي نگرش نسبت به

زبانه در وضعيت سواد  آموزان دوزبانه و تك    اي دانش   يسهدر پژوهشي مقا  ) 1388(كريمي   .دارند
آمـوزان    نتايج نـشان داد دانــش     . المللي پرلز مورد بررسي قرار داد       خواندن بر اساس مطالعة بين    

  .اند آموزان دوزبانه شده، در كليه موارد، باالتر از دانش زبانه در خواندن و درك متون ارائه يك
 شود و   اسي، آموزش زبان مادري سبب درك بهتر مـطلب مـي        شن  از طرف ديگر از نظر روان     

در پـژوهش  ) 1989 (1لئوپولـد ). 1381بـدري،  (كند    آموزان را تأمين مي     پيشرفت شناختي دانش  
شود و بـر ايـن بـاور          اين نتيجه رسيد كه كودك دوزبانه از موهبت خاصي برخوردار مي            خود به 

محتـواي وصـفي      گردد تا به    شنود و وادار مي     ياست كه كودك دوزبانه براي هر شيئي دو واژه م         
در پژوهشي به ايـن نتيجـه رســيد كـه           ) 1374(ديناروند  . تر از صورت آن توجه كند       واژه بيش 

ترنـد و در   زبانـه موفــق   هاي خالقيت و حل مسئله، از كودكان تـك         ها در برخي مهارت     دوزبانه
بنابراين شناخت پديدة دوزبـانگي و   دهند؛ تري از خود نشان مي هاي هوش، توانايي بيش آزمون

توانـد كمـك مـؤثري در رفـع           آمـوزان مـي     اثرات مثبت و منفي آن بر پيشرفت تحصيلي دانـش         
 فياضي، صـحراگرد، روشـن و        نتايج پژوهش  .تنگناهاي احتمالي ناشي از اين پديده داشته باشد       

ـ  يهـا  آمـوزان دوزبانـه در بخـش    نشان داد كه دانـش نيز  )1396(زندي   اني و هـوش   هـوش زب
  .زبانه برتري دارند آموزان يك  منطقي، در مقايسه با دانش-رياضي

تر بر تأثير  شده دررابطه با دوزبانگي در ايران بيش هاي انجام بنابر آنچه مشاهده شد، پژوهش    
؛ 1373فتـاحي،   (كننـد     تحصيلي تأكيـد مـي     هاي ذهني و شناختي بر پيشرفت يا عملكرد         توانايي

يـا   امـا مطالعـة عوامـل مـؤثر بـر پيـشرفت            ).1378هوسـپيان،    ؛1375و،   خوشر ؛1374مهرجو،  
اي بـسيار   گونه يك عنصر چندبعدي است، به چراكه آن. اي پيچيده است    تحصيلي مسئله  عملكرد

آموز از قبيل رشد جسمي، اجتماعي، شناختي و عاطفي مربوط            تمام ابعاد رشدي دانش     ظريف به 
 حالت بهترين معتقد است كه هوش شناختي در )2006 (2است، در رابطه با اين موضوع گلمن

 ديگـر  عوامـل  بـه  هـا  موفقيت  درصد80 زندگي است هاي موفقيت از  درصد20 عامل تنها خود

عوامـل   كـه  اسـت  هـايي  درگـرو مهـارت   مـوارد  از بـسياري  در افـراد  سرنوشت و است وابسته
 آموزشـي  و تحصيلي زندگي اساسي مشكالت و مسائل  از يكي. دهد مي تشكيل غيرشناختي را

بر اهميت  ) 2011(بيكر  . است انگليسي زبان درس يادگيري  نسبت به  ها  آموزان، نگرش آن    دانش
انـد    شده گرفته ها، تمايالت ياد  وي معتقد است نگرش   . ها در بحث دوزبانگي تأكيد دارد       نگرش
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ها بـه وسـيله تجربـه     رشگرچه نگ. اند و تمايل به پايداري دارند طور نسبي ثابت و به احتمال به 
 ايـن . رود شمار مي ها مفهومي اساسي در دوزبانگي به       گيرند، اما تغيير نگرش     تحت تأثير قرار مي   

 سـطوح  در مختلـف  هـاي   رشـته آموزش امروز، زبان انگليسي زبان    دنياي در كه است حالي در
 در زنـدگي  عـدم  بـا  زبـان، برابـر    اين با عدم آشنايي  و است دنيا سرتاسر در توليد علم  و عالي

 لهجة يك و زبان  يك يا و(اند    دوزبانه ايران نقاط تر  بيش كه  ازآنجايي. امروزي است  مدرن دنياي
 تا كنند تالش ها  دانشگاه و مدارس است الزم زبان اين بهتر چه يادگيري هر  براي) دارند خاص
 دنيـاي  در تـا  كنند كمك آموزان  دانش  به سوم يا زبان دوم  يادگيري بر مؤثر عوامل بررسي ضمن
 روز هـر  كه اطالعاتي از بتوانند و نمانند عقب دنيا روز از علوم  انگليسي زبان يادگيري با امروز

  .)1386كشاورز و آستانه، ( گردند مند شود، بهره مي افزوده ها آن بر
ي ها زبانه تك و زبان يآذري ها دوزبانهبررسي كنش زباني    در پژوهشي به  ) 1381(پورمسعود  

كمـك    بـه هـا  دوزبانـه نتـايج نـشان داد كـه        .  در فرايند يادگيري زبان سوم پرداخـت       زبان يرسفا
ي دو زبان، در فراگيري ها  تفاوتي فرازباني و تجارب قبلي و با استفاده از تشابهات و            ها يآگاه

حاكي از اين بود كـه  ) 1385(نتايج مطالعه بحريني ، برخالف اين پژوهش. ندتر  موفقزبان سوم   
تفاوت معناداري وجـود دارد،     خودزبان و واژگان،     درزمينة زبانه  تكآموزان دوزبانه و     دانشبين  

 دستور زبـان  درزمينةاين تفاوت  .  پيشي گرفتند  ها  دوزبانه از   زبانه  تكآموزان   اين معنا كه دانش    به
 .چشمگيرتر از زمينه لغت بود

بررسي ميزان دانش زبـان      ه ب يا  سهيبا روشي مقا   )1393(زندي   و   روشن،  صحراگرد،  فياضي
 اسـتان فـارس در مقطـع    زبانه كيآموزان  آموزان دوزبانه استان خوزستان و دانش     انگليسي دانش 
، بين دوزبانگي و دانـش واژگـاني و دسـتوري زبـان          نشان داد  ها  افتهي.  پرداختند چهارم متوسطه 
آموزان  در اين تحقيق، دانش   ،  گريد  عبارت  به. رابطه معناداري وجود ندارد   ،    آموزان انگليسي دانش 

شان، در ميزان دانش دستوري و واژگاني زبان انگليـسي،            در مقايسه با همتايان دوزبانه    ،  زبانه  كي
 پسر آموزان زبان بين نشان داد كه) 1387(يافته رستمي و رزيني     . از وضعيت بهتري برخوردارند   

 دامنـة  آزمون و مطلب درك آزمون در عملكرد يعني جديد زبان يادگيري در دوزبانه و زبانه  تك
 در تـأثيري  گونه  هيچ دوزبانگي ديگر  عبارت    به. نشد مشاهده معناداري استاندارد، تفاوت  واژگان
  .ندارد انگليسي متوسطة سطح پسر آموزان زبان واژگان دامنة و مطلب درك عملكرد توانايي

آورده  ارمغان به باطاتارت شيوه در چشمگيري هاي  فناوري، دگرگوني  و دانش فزايندة رشد
 از منـابع   اسـتفاده  و جديد هاي  فناوري انتقال براي انگليسي زبان با راستا، آشنايي  اين در. است

نقـش،   ايـن  همگام با . كند  مي ايفا را حساسي و عمده بسيار نقش مختلف هاي  روش با مختلف



  483 زبانه، دوزبانه و جنسيت نقش يك: آموزان شهر چابهار ي درس زبان انگليسي دانشيادگير بررسي نگرش نسبت به

 از بـسياري   در .شـده اسـت    مبـدل  علـوم  ترين  پيشرفته از يكي  به خارجه هاي  زبان آموزش علم
 در. اسـت  داده خـود اختـصاص     بـه  را آموزشـي  امكانـات  از مهمي بخش موضوع اين كشورها

 ضرورت و است برخوردار اهميت چشمگيري  از خارجي هاي  زبان آموزش مسئلة نيز ما كشور
 امـروزه . كنـد   مـي  اهميـت پيـدا    روز  روزبـه  خارجي هاي  زبان هاي آموزش   برنامه در تجديدنظر

 سـپري  زبـان  هـاي   كـالس  سقف زير را صدها ساعت  ازآنكه  دانشجو، پس  و آموز  شدان هزاران
 عوامل. يابند  نمي دست توانايي از مطلوبي سطح  به گوناگون زبان  هاي  گسترة مهارت  اند، در   كرده

 بر تأثيرگذار عوامل ميان از. دارند نقش خارجي زبان يادگيري ازجمله فرد يادگيري در متعددي
مثبـت و انگيـزه      اند، نگـرش    كننده  تعيين گاهي و اجتماعي، مهم  و عاطفي وامليادگيري زبان، ع  

اهميت مـشكالت يـادگيري آن دسـته از     با توجه به). 1389وردي،  قهركي، حق(قرارند    نيز ازاين 
نگـرش   آموزان ايراني كه زبان مادري آنان متفاوت از زبان فارسي است، و لزوم توجـه بـه          دانش

ي درس زبان انگليسي، هدف پژوهـش حاضر، بررسي نگـرش نـسبت بـه              يادگير  آنان نسبت به  
مـسئله  . زبانـه و دوزبانـه اسـت    آمـوزان دورة متوسـطه يـك    يادگيري درس زبان انگليسي دانش    

شـده،    زبانـه و دوزبانـه انجـام        آموزان يك   هايي كه در رابطه با دانش       كه؛ پژوهش   است  اساسي اين 
آمـوزان   است، آيا اين تفاوت در دورة متوسطه هم بين دانشگرفته  تر در دوره ابتدايي انجام     بيش
هـاي    شود؟ با توجه به نقش تأثيرگذار مدارس بر رشـد مهـارت             زبانه و دوزبانه احساس مي      يك

هـا در افـزايش توانمنـدي     آمـوزان و اهميـت فراگيـري ايـن مهـارت           اجتماعي و عاطفي دانـش    
همچنين حساسيت ويـژة دورة نوجـواني و   آموزان در سازگاري مؤثرتر با خود و محيط و   دانش

آمـوزش زبـان     گيري شخصيت نوجوان، ضـرورت توجـه بـه          تأثيرات پايدار اين دوره بر شكل     
  .شود انگليسي در دورة دبيرستان روشن مي

  سؤاالت پژوهش -2
زبانه و دوزبانه،  آموزان يك يادگيري درس زبان انگليسي در دانش   آيا بين نگرش نسبت به    . 1

  اداري وجود دارد؟تفاوت معن
آمـوزان دختـر و پـسر،     يادگيري درس زبـان انگليـسي در دانـش    آيا بين نگرش نسبت به    . 2

  تفاوت معناداري وجود دارد؟
بينـي كننـدة موفقيـت تحـصيلي          انگليـسي پـيش    يادگيري درس زبان    آيا نگرش نسبت به   . 3
  آموزان است؟ دانش
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  روش پژوهش -3
 در ايـن پـژوهش دوزبانـه و         . اسـت  )اي   مقايسه -علي (رويدادي  پژوهش حاضر از نوع پس    

ايـن   جامعـة آمـاري   . عنوان متغير وابسته بررسي شد      و نگرش به   عنوان متغير مستقل    زبانه به   يك
تحـصيل در سـال    آموزان دورة دوم متوسطه شهر چابهار مشغول به       پژوهش، شامل همگي دانش   

 فـارس و    120(آمـوز      دانش 240 اداي، برابر تعد    گيري طبقه   صورت نمونه    است كه به   93-1392
  .موردمطالعه قرار گرفتند)  بلوچ120

. انجـام شـد  ) 1982( 1زبان انگليـسي گـاردنر   ها با استفاده از پرسشنامة نگرش به     گردآوري داده 
تـا   1 ماده است كه با طيف ليكرت        12ساخته شده و شامل     ) 1982(نامه توسط گاردنر      اين پرسش 

يـادگيري درس زبـان       آمـوزان نـسبت بـه       نامه مذكور، نگرش دانـش      پرسش. شوند  بندي مي    درجه 6
مقيـاس     خـرده  12 گويـه دارد و از       104نامـه     دهـد، ايـن پرسـش       انگليسي را موردسنجش قرار مي    

زبان خارجي، تشويق والدين، شدت انگيزش، و اضطراب كالس انگليسي، ارزيابي معلـم               عالقه به (
افـرادي كـه انگليــسي     نگليــسي، نگـرش نـسـبت بـه    يـادگيري زبـان ا   انگليسي، نگرش نسبـت به  

يـادگيري انگليـسي، ارزيـابي درس انگليـسي،         گيـري يكپارچـه، ميـل بـه         كنند، جهت   صحبـت مـي 
اما در اين پژوهش تمركـز      . تشكيل شده است  ) گيري ابزاري   اضطراب استفاده از انگليسي و جهت     

منظور حـصول اطمينـان بعـد        به.  بود يادگيري زبان انگليسي    عمده بر خرده مقياس نگرش نسبت به      
فارسي، ازنظر استادان گروه زبان براي اصالح عبارات استفاده شـده اسـت               نامه به   از ترجمه پرسش  

در ) 1982(گـاردنر  . و توسط استادان علوم تربيتي، روايي محتوايي آن مورد تأييد قرار گرفته است            
 نفري در كانادا برحـسب  32 يك نمونه پژوهش خود همساني دروني سؤاالت اين پرسشنامه را در    

همچنـين پايـايي ايـن پرسـشنامه        .  گـزارش كـرده اسـت      91/0 تـا    89/0ضريب آلفاي كرونباخ از     
  .دست آمد  به86/0برحسب مقياس آلفاي كرونباخ توسط پژوهشگر 

 SPSSافـزار      مستقل و رگرسيون با كمك نرم      Tآماري   از آزمون    ها  داده ليوتحل  هيتجزبراي  
  . شداستفاده

  ها يافته -4
زبانـه و     آمـوزان يـك     يـادگيري درس زبـان انگليـسي در دانـش           آيا بين نگرش نسبت به     -1

  دوزبانه تفاوت معنادار وجود دارد؟
__________________________________________________________________ 

1- Gardner 
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آمـوزان   يادگيري درس زبان انگليسي در دانـش  منظور بررسي تفاوت بين نگرش نسبت به        به
ج نـشان داد كـه بـين نگـرش نـسبت            نتـاي . زبانه و دوزبانه از آزمون تي مستقل استفاده شد          يك

زبانه و دوزبانـه، تفـاوتي بـه لحـاظ آمـاري       آموزان يك يادگيري درس زبان انگليسي در دانش     به
  ).1جدول(؛ )sig= 07/0و  t =794/1(مشاهده نشد 

درس زبان انگليسي در  نتايج آزمون تي مستقل براي بررسي تفاوت نگرش نسبت به: 1جدول 
  و دوزبانهزبانه  آموزان يك دانش

تفاوت   ميانگين تعداد  ها آزمودني
  ميانگين

تفاوت 
خطاي 
 استاندارد

درجه 
  t sig  آزادي

  71/45  120  دوزبانه
 نگرش

  15/43  120 زبانه يك
42/1  25/2  238  794/1 07/0  

آمـوزان دختـر و پـسر     يادگيري درس زبـان انگليـسي در دانـش    آيا بين نگرش نسبت به  -2
  د دارد؟تفاوت معناداري وجو

درس زبـان انگليـسي بنـابر     نتايج آزمون تي مستقل براي بررسي تفاوت نگـرش نـسبت بـه          
آمـوزان دختـر و پـسر تفـاوت معنـاداري وجـود نـدارد                 جنسيت نشان داد، بين نگـرش دانـش       

)25/0=sig 13/1 و-=t( ؛)2جدول.(  

انگليسي بر حسب درس زبان  نتايج آزمون تي مستقل براي معنادار بودن نگرش نسبت به: 2جدول 
  جنسيت

تفاوت   ميانگين  تعداد  ها آزمودني
  ميانگين

تفاوت 
خطاي 
 استاندارد

درجه 
  t sig آزادي

آموزان  دانش
  63/43  120  دختر

 نگرش
آموزان  دانش

  26/45  120  پسر
62/1-  43/1  238  13/1- 25/0 
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آمـوزان   ي دانشبيني كنندة موفقيت تحصيل درس زبان  انگليسي پيش    آيا نگرش نسبت به    -3
  است؟
يـادگيري درس زبـان انگليـسي از          بيني موفقيت تحصيلي بر اساس نگرش بـه         يشپ منظور  به

كننـدة موفقيـت     بينـي   داد كه نگرش پـيش      نتايج حاصل از رگرسيون نشان    . رگرسيون استفاده شد  
  ).3جدول (؛)p=01/0 و T =23/3 وR =20/0(تحصيلي است 

يادگيري  بيني موفقيت تحصيلي توسط نگرش نسبت به ل پيشخالصة آزمون معناداري مد: 3جدول 
  درس زبان انگليسي

 Rمجذور    R مجذور R  متغير
  F  Sig  شده تنظيم

  000/0  47/10  038/0  04/0  20/0  نگرش

بيني موفقيت تحصيلي  ضريب رگرسيون استاندارد شده و استاندار نشده متغير نگرش در پيش: 4جدول 
  آموزان دانش

  ضريب  استاندارد يرضريب غ
  متغير  استانداردشده

B  Std. Error Beta  
t  Sig  

  000/0  67/42  205/0  39/0  64/16 مقدار ثابت
  001/0  23/3  20/0  009/0  02/0  نگرش

  

  گيري بحث و نتيجه -5
يـادگيري درس زبـان انگليـسي در          گونه كـه نتـايج نـشان دادنـد؛ نگـرش نـسبت بـه                همان

اين نتايج با يافتة بيرجنـدي و       . نه، تفاوتي به لحاظ آماري نداشت     زبانه و دوزبا    آموزان يك   دانش
 و  هـا   زبانه  يكميزان يادگيري زبان انگليسي     ر  تفاوت معناداري د  دادند    كه نشان ) 1381(مرعشي  

مهـر    ، احمـدي  )1388(هـاي كـشاورز و آسـتانه          ، كه اين همسو بـا يافتـه        وجود ندارد  ها  دوزبانه
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و  ابطحــي و ) 1381 (، پورمــسعود)1388(في و ســهرابي ، احمــدي، اعتمــادي، يوســ)1371(
آموزان تأثير مثبتي در فراگيري واژگان        است كه نشان دادند، دوزبانگي دانش     ) 1395(خداداديان  

ها توانايي بيـشتري در       نشان داد دوزبانه  ) 2000 (1همچنين براون . زبان سوم دارد، ناهمسو است    
هـا در يـادگيري    هم به اين نتيجه رسيد كـه دوزبانـه     ) 2002 (2يادگيري زبان دوم دارند، اشميت    

زبانه عمـل     ويژه در درك مطلب، دامنة واژگان و دستور زبان، بهتر از افراد تك              زبان انگليسي، به  
ها در آزمـون زبـان انگليـسي     هاي دوزبانه داد نمره  نيز نشان ) 2000 (3نتايج مطالعه سانز   .كنند  مي

  .بانه بوده استز مراتب باالتر از افراد تك به
زبان انگليـسي   آموزان نسبت به طور كه در تعريف نگرش گفتيم نگرش طرز تلقي زبان        همان

 بـا  نگـرش  طـرز  صورت مثبت، منفي يا خنثي ممكن است وجود داشته باشد، ايـن  است كه به

 تلقـي  و تعريف دوم زبان فرهنگ به بودن نزديك يا دور آموز،  زبان ذهني، فرهنگ سابقة به توجه
ذهنـي   سـابقة  بـه  توجه با مختلفي،  نگرش و تعريف است ممكن آموزان زبان از هركدام .شود مي

مثبـت   ذهنـي  تـصوير  اين اگر باشند؛ داشته دوم زبان سرزمين و مردم يا زبان و فرهنگ از خود، 
 2003كوك، (گذارد  مي تأثير يادگيري عدم در بود،  خنثي يا منفي اگر و تسهيل را يادگيري بود، 

 يادگيرنـدگان اطـالع   كه كند مي سؤال ثابت نتايج اين). 1389گرجيان، محمودي و مير،  نقل در

 مثـل بقيـه   درسـي  موضوع يك عنوان به را آن و ندارند انگليسي زبان و فرهنگ از كافي و جامع

 زبـان  است كه جامعه آن مردم و زبان و با فرهنگ ارتباط عدم آن عمدة دليل. اند پذيرفته دروس

  .نمايد دارند، بنابراين چنين نتايجي منطقي مي اختيار در آموزش سطح در فقط ار
داد، بـين     درس زبان انگليـسي برحـسب جنـسيت، نتـايج نـشان             در بررسي نگرش نسبت به    

پـسر، تفـاوت معنـاداري      آموزان دختر و    يادگيري درس زبان انگليسي در دانش       نگرش نسبت به  
كه نشان دادنـد تفـاوتي      ) 1395(زاده قمي     هاي مرزبان و اسماعيل    اين يافته با يافته   . وجود ندارد 

وردي   بين زنان و مردان در يادگيري اصطالحات انگليـسي وجـود نـدارد، نيـز قهركـي و حـق                   
كه نشان دادند بين ميانگين نگرش دانشجويان پسر و دختر نـسبت بـه يـادگيري درس       ) 1389(

ايـن نتيجـه      هم بـه  ) 1389(يان، محمودي و مير     زبان انگليسي تفاوت معنادار وجود ندارد، گرج      
داري وجود نـدارد      رسيدند كه بين نگرش، سن، جنسيت و يادگيري زبان انگليسي ارتباط معني           

نيـز نـشان دادنـد بـين دختـران و پـسران در زمينـة        ) 1390(نژاد و بـروجن   هاي درودي و يافته 
__________________________________________________________________ 

1- Brown 

2- Schmitt 

3- Schmitt 
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پـور    همسو با يافتة دباغ و خواجـه      . وجود ندارد خودتنظيمي در زبان انگليسي تفاوت معناداري       
و ) يكپارچـه (تر داراي انگيزة منـسجم        آموزان دختر بيش    اين نتيجه رسيدند كه دانش      به) 1390(

عـالوه بـر آن، دختـران       . انـد   يادگيري زبان انگليسي    تر داراي انگيزة ابزاري نسبت به       پسران بيش 
ـ    يادگيري  تري نسبت به    نگرش بسيار مثبت   نـشان داد كـه     ) 1393(د، فياضـي    زبان انگليسي دارن

آموزان پسر برتري دارند، رحمتيان و اطرشي  آموزان دختر در هوش زباني نسبت به دانش      دانش
نيز نشان دادند دختران نسبت به پسران با انگيزش بيشتري به فراگيـري زبـان خـارجي     ) 1386(

كــارگيري  در بــهدختــران، تمايــل كمتــري  پردازنــد و پــسران ازنظــر رفتــاريي، نــسبت بــه مــي
دهنـد، همچنـين سـازگاري     هايشان در زمينة يادگيري زبان انگليسي از خـود نـشان مـي             توانايي

دختران نسبت به پسران با نظام آموزش زبان خارجي بيشتر است و درنتيجه يـادگيري آنـان در                  
ن ميـزا كه نشان دادنـد  ) 1381(هاي بيرجندي و مرعشي   يافته هاي آموزشي بيشتر است و      محيط

 تفـاوت  آشـكارا )  و چه دوزبانـه زبانه  يكچه  ( يادگيري زبان انگليسي در ميان دختران و پسران       
گونه بيان داشـت؛ ازآنجاكـه نگـرش          توان اين   در تبيين اين يافته تحقيق مي     . ، ناهمسو است  دارد

گيـرد و ازآنجاكـه    هاي زيادي قـرار مـي    يادگيري درس زبان انگليسي تحت تأثير مؤلفه        نسبت به 
انـد، بنـابراين    شـده  آموزان موردبررسي از يك منطقه با بافت اقتـصادي مـشابهي انتخـاب          نشدا

زبان آموزشي آنان نيز تفاوتي مشاهده نشود، بنابراين نتايج           رود كه در نگرش نسبت به       انتظار مي 
  .نمايد منطقي مي

حـصيلي  يادگيري درس زبان انگليسيي، موفقيـت ت        همچنين نتايج نشان داد نگرش نسبت به      
كـه نـشان داد، بـين       ) 2009 (1هاي دورناي   اين يافته پژوهش با يافته    . آموزان را درپي دارد     دانش

گيـري كـرد كـه نگـرش          نتيجـه   2نگرش و يادگيري زبان رابطة معناداري وجود دارد، دوهرتـي         
شـده توسـط    نسبت به زبان انگليسي بر موفقيت در يادگيري زبان تـأثير دارد و پـژوهش انجـام           

آموزان دورة متوسـطه در       كه نشان دادند پيشرفت تحصيلي دانش     ) 2004 (3ها  ويرو و جوش  آكوب
بيني   هاي تحصيلي پيش    فعاليت  آموزان را به    اساس خودپنداره و نگرش دانش     توان بر   علوم را مي  

شـده توسـط    كند، نيز پـژوهش انجـام   تري را ايفا مي بيني، نگرش سهم بيش   كرد كه در اين پيش    
دروس دانـشگاهي بـر پيـشرفت         آموزان نسبت به    داد كه نگرش مثبت دانش       نشان )2002 (4بسي

__________________________________________________________________ 
1- Duvernay 
2- Doherty 
3- Akubuiro & Joshua 
4- Bassey 
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. همـسو اسـت  ) 1385نقل در پاشا شريفي، (گذارد  ها تأثير مثبت مي   تحصيلي آنان در اين درس    
مسائل تحـصيلي،   گونه نتيجه گرفت كه نگرش نسبت به      توان اين   در تبيين اين يافتة پژوهشي مي     

نگـرش منفـي نـسبت     .روند شمار مي ة عملكرد و پيشرفت تحصيلي بهكنند  ازجمله عوامل تعيين  
گذارد و بـه تـرك تحـصيلي       آموزان تأثير منفي بر جاي مي       مدرسه، بر عملكرد تحصيلي دانش      به

هـاي    هـا و انگيـزش      هـر چـه نگـرش      .زنـد   هاي مختلف تحـصيلي دامـن مـي         نابهنگام در دوره  
يابـد و احـساس     ادامه يادگيري زبـان افـزايش مـي       ها براي     تر شود، تمايل آن     آموزان دروني   زبان

 نقـل در اكبـري بورنـگ،        2001،  1نـولز (شـود     ها در زبان مورد مطالعه بيـشتر مـي          شايستگي آن 
  .نمايد ، بنابراين، اين يافته پژوهش منطقي مي)1393فرد،  حسيني و شكوهي

مقطـع  ) لـوچ ب(و دوزبانـه  ) فـارس (زبانـه   آموزان يـك   دانش  نتايج پژوهش حاضر محدود به    
جامعه آماري، مقـاطع تحـصيلي و منـاطق           تعميم به   متوسطه شهر چابهار است و به احتمال قابل       

همچنــين محـدوديت ديگــر ايـن پــژوهش، اسـتفاده صــرف از ابــزار    . آموزشـي ديگــر نيـست  
  .خودگزارشي است

  منابع -6
 بـر  ميـداني  وم؛ مطالعـة  س زبان يادگيري بر دوزبانگي تأثير). 1395(ابطحي، مهدي و خداداديان، مهدي      

  .71-88، )1 (8، شناسي زبان هاي پژوهش نشريه. دوزبانه و زبانه تك چيني آموزان فارسي روي

مقايسه يادگيري زبان انگليسي    ). 1388. (احمدي، احمد؛ اعتمادي، عذرا؛ يوسفي، ناصر؛ سهرابي، احمد       
  .148-164، )2(،  در علوم تربيتيهاي تازه نامه انديشه فصل. زبانه و دوزبانه آموزان يـك در دانش

. نامـه كارشناسـي ارشـد       پايـان . نقش دوزبانگي در يادگيري واژگان ديگـر      ). 1371. (مهر، مهدي   احمدي
  ://www. Preschool,talif http.قابل بازيابي از. دانشگاه اصفهان

ـ  راهبردهـاي  رابطة). 1393(اكبري بورنگ، محمد؛ حسيني، سيدعلي و شكوهي فرد، حسين    و ادگيريي
 دانـشجويان  عمـومي  انگليـسي  زبـان  درس موفقيـت در   با انگليسي زبان يادگيري به نسبت نگرش

  .107-125، )1 (4خارجي،  هاي زبان در شناختي زبان هاي پژوهش. بيرجند دانشگاه كارشناسي

ـ عاملي بازدارنده يـا تقو    : پديده دوزبانگي ). 1385(بحريني، نسرين    يـات   پـژوهش ادب هينـشر كننـده   تي
  .32، معاصر جهان

__________________________________________________________________ 
1- Noels 
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 .ماهه آمادگي تابستان در مناطق دوزبانه آذربايجان شرقي    ارزيابي اثربخشي دوره يك   ). 1381. (بدري، رحيم 
  .وپرورش استان آذربايجان شرقي شوراي تحقيقات آموزش

 آمـوزان  دانـش مقايسه تطبيقي يادگيري زبان انگليسي دانـش       ). 1381. (حميد, مرعشي, پرويز, بيرجندي
  . 78-116، )12 (6 ادبي، متن پژوهي .ني دبيرستادوزبانه و زبانه كي

آمـوزان مقـاطع      سنجش انگيزه دروني و بيروني پيشرفت و نگـرش دانـش          ). 1385. (پاشاشريفي، حسن 
. مختلف تحصيلي نسبت به مسائل تحصيلي و سهم اين متغيرها در تبيين پيـشرفت تحـصيلي آنـان                 

  .172-202، )18( 5، هاي آموزشي نامه نوآوري فصل

ـ . دوزبانگي و فراگيري زبان سوم    ). 1381(پورمسعود، رحيم     شريه دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني         ن
  31-45، )182 (45، )تبريز(

 http:// wwwقابل بازيابي از  .شناسايي تأثير دوزبانه بودن بر پيشرفت تحصيلي). 1375. (خوشرو، وحيد

Preschool,talif.ir.  
عنـوان زبـان دوم در        نگـرش و انگيـزش در يـادگيري زبـان انگليـسي بـه             ). 1390(ر  پـو   دباغ و خواجه  

  .1209-1213، 19، سومين كنفرانس جهاني علوم تربيتي. آموزان دبيرستان دانش

بررسي نقـش جنـسيت در خـودتنظيمي يـادگيري زبـان       ).1390 (آقاصفي، بروجن  وقربان، نژاد دوردي
، بازيـابي شـده از   هفـصلنامه فرهنگـي تربيتـي زنـان و خـانواد      .انگليسي در ميان دانشجويان ايراني

http://journals.ihu.ac.ir/index.php/cwfs/article/view/3367.  

  .19-17. )103(، »تربيت «نشريه علوم تربيتي. نگاهي به دوزبانگي). 1374. (ديناروند، جعفر

ت در فراينـد يـادگيري زبـان        بررسي نقـش جنـسي    ). 1386(رحمتيان، روح اهللا و اطرشي، محمدحسين       
  .15-26، 55، پژوهشنامه علوم انساني. خارجي

زبانه و دوزبانه در يادگيري  مقايسه عملكرد زبان آموزان پسر تك ). 1387(رستمي، رضا و رزيني، هادي      
 .26، يشناخت فصلنامه علوم روان، زبان جديد

ـ       بررسي مشكالت زبان  ). 1387. (عصاره، فريده  . ه اول ابتـدايي در منـاطق دوزبانـه        آمـوزي كودكـان پاي
  .49-60). 9 (3نامه مطالعات برنامه درسي،  فصل

شـهرهاي  (زبانـه و دوزبانـه        آمـوزان يـك     بررسي و مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش     ). 1373. (فتاحي، بهرام 
تربيـت  دانـشگاه  : تهـران . نامه كارشناسـي ارشـد   پايان. مقطع ابتدايي در درس امال و فارسي   ) تهران و تبريز  

  .مدرس، دانشكده علوم تربيتي
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 دانـش زبـان انگليـسي       سهيمقا). 1393. (بهمن, زندي, بلقيس, روشن, رحمان, صحراگرد, علي, فياضي
:  استان فارس در مقطع چهارم متوسطهزبانه كيآموزان  آموزان دوزبانه استان خوزستان و دانش  دانش

  .69-96). 10 (6، انخراس يها شيگو و زبانشناسي مجله. رويكردي شناختي

بررسـي تـأثير دوزبـانگي و       ). 1396. (بهمـن , زنـدي , بلقيس, روشن, رحمان, صحراگرد, علي, فياضي
 .زبانـه  يـك  و دوزبانـه آمـوزان    دانـش مقايـسه  منطقي با -جنسيت بر هوش زباني و هوش رياضي

  .248-225, ))37پياپي  (2شماره ( 8 ,جستارهاي زباني

 واژگـاني  دسـتوري و  دانـش  و مغزي هاي حاكميت نيمكره چندگانه،  هوش بررسي). 1393(فياضي، علي 

هـاي فـارس و    سـال چهـارم متوسـطه در اسـتان     ي دوزبانـه  و زبانـه  يك آموزان دانش انگليسي زبان
 .رساله دكتري، دانشگاه پيام نور، ايران. خوزستان

ـ    ). 1389. (وردي، حميدرضا   قهركي، شهرام؛ حق    4 هـاي آزاد منطقـه      شگاهبررسي نگرش دانشجويان دان
  .1-26، )27(، دانش و پژوهش در علوم تربيتي. كشور نسبت به يادگيري زبان انگليسي

زبانـه در وضـعيت سـواد خوانـدن بـر       آموزان دوزبانه و تـك  مقايسه دانش). 1388. (كريمي، عبدالعظيم 
 ملـي  مـايش ه مجموعـه مقـاالت   ).PIRLS2001 (المللي پيشرفت سواد خواندن اساس مطالعه بين

 مطالعـات  پژوهـشگاه : تهران. چاپ اول). راهكارها و اندازها چشم ، ها چالش(آموزش  و دوزبانگي

  .وپرورش آموزش

تـأثير دوزبـانگي در يـادگيري واژگـان زبـان انگليـسي        ). 1386. (كشاورز، محمدحسين؛ آستانه، حميده   
 .http:// www ازقابـل بازيـابي   . ممعلـ   تهـران، دانـشگاه تربيـت   ).زبان سوم( زبان بيگانه عنوان يك به

yalgeztabrizli. Blogfa. Com.  
هـا بـا      هاي فردي دانشجويان و رابطـه آن        تفاوت). 1389. (گرجيان، بهمن؛ محمودي، خليل؛ مير، فرزانه     

  .111-130، )8(، نامه تخصصي علوم اجتماعي فصل. يادگيري زبان انگليسي

 بـر  جنـسيت  و محـور  رايانـه  ارتبـاط  تـأثيرات ). 1395(ين  زاده قمي، محمـدام     مرزبان، امير و اسماعيل   
 هـاي   پـژوهش . انگليـسي  زبـان  رشـته  دانـشگاهي  دانشجويان انگليسي توسط  اصطالحات يادگيري
  .392-365). 2 (6، خارجيهاي  زبان در شناختي زبان

بانـه پـسر   ز يـك  و دوزبانه آموزان دانش تحصيلي پيشرفت مقايسه ).1374(هاديان، مجيد؛  علي؛ مهرجو، 
، )14(، وپـرورش اسـتان خوزسـتان    آموزش شوراي تحقيقات. سال سوم ابتدايي در شهرستان اهواز

40-38.  
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آموزان دوزبانه پايـه اول   زبانه و دانش   آموزان يك   مقايسه عملكرد تحصيلي دانش   ). 1389. (زايي، نازي   ناستي
  .اسي ارشد دانشگاه پيام نور تهراننامه كارشن پايان. شهر سراوان. ابتدايي در دروس امالء و فارسي

هاي  زبانه در پايه آموزان دوزبانه و تك   هاي معني شناختي دانش     مقايسه توانايي ). 1378 (.هوسپيان، آليس 
 پژوهـشي   -نامـه علمـي     فصل. 1376-77دوم و پنجم ابتدايي مدارس شهر تهران در سال تحصيلي           

  .302-329، فرهنگ زبان و زبانشناسي
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