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Abstract  Article Info 

Introduction: Nowadays, our education system faces tangible multiplicity and issues, 

including the inadequacy of communication skills. Therefore, the purpose of this study 

was to investigate the effect of compound learning and self-directed methodology on 

language learning and the development of communication skills of bilingual students 

of pre-schools . 
Method: A quasi-experimental method was used for pre-test and post-test design. The 

statistical population of the study consisted of 5-year-old bilingual students from pre-

schools in Karaj. Of the 50 pre-school and kindergartens, Golbarg kindergarten, which 

has the most bilingual students, was selected. In this way, 36 bilingual learners were 

selected and randomly divided into three groups of 12 people. Then, on each group the 

traditional, compound and self-directed method was performed randomly. The tool used 

included researcher-made language learning and communication skills. The validity of 

the questionnaires was assessed by professors of speech therapists and experts. After 

completing the necessary amendments on questionnaires, the questionnaires were 

approved. The reliability of the questionnaires was 0.81 and 0.83 using Alpha-

Cronbach's coefficient. The data were analyzed using descriptive statistics (mean and 

standard deviation) and inferential statistics (covariance analysis (repeated measure)) 

using SPSS statistical software. 
Result: According to the findings, compound, self-directed and traditional methods 

have a significant effect on language learning and communication skills of students . 
Conclusion: The results of this study indicated that the compound learning method has 

more effect on bilingual learners' language learning than traditional and self-directed 

learning methods. And self-directed learning method has a significant effect on the 

learner's communication skills of bilingual students in comparison with the compound 

and traditional method 
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نوآموزان دو   ی ارتباط یهامهارت جاد یو ا یآموزبر زبان  یبیخودراهبر و روش ترک یریادگی ریتاث

 ی دبستان ش یزبانة پ
 

 3پژمان ینامدار یمهد ، 2زهره جامع  ،*1بادله رضایعل

 
 ران یا ساری، ،مازندران، انیدانشگاه فرهنگ ،یتیتربگروه علوم 1

 ، تهران، ایراندانشگاه آزاد تهران مرکز یآموزش یکنولوژت 2 
 ران ی، تهران، انایدانشگاه فرهنگ ،یآموزش تیریمد ،یتیتربگروه علوم 3    

 

 
 Alireza.Badeleh@gmail.comایمیل: . رانیا ساری،  ، مازندران،  انی دانشگاه فرهنگ ، یت ی تربگروه علوم ، بادله رضای عل :نویسنده مسوول*

 ده کی چ

ارتباطی هایزبانی و مسائل ناشی از آن، ازجمله ناکارآمدی مهارتطور ملموس با چندگانگی وپرورش ما بهامروزه نظام آموزش  مقدمه:

ارتباطی آموزی و ایجاد مهارتخودراهبر بر زبانترکیبی و روشبررسی تأثیر یادگیری؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش،  روبرو است
 دبستانی است.  پیشنوآموزان دو زبانة 

  5نوآموزان آزمون استفاده شد. جامعة آماری پژوهش شامل کلیهآزمون و پس آزمایشی با طرح پیشبرای پژوهش از روش شبه :هاروش 

گلبرگ که دارای بیشترین نوآموز دوزبانه  دبستانی و مهدکودکمدرسه پیش   50دبستانی شهر کرج بود؛ از بین  پیش سالة دوزبانة مدارس  
نفری تقسیم شدند سپس بر روی    12گروه صورت تصادفی به سه  نوآموز دوزبانه، انتخاب و به  36بود انتخاب شد و بدین صورت تصادفی 

به  سه هرگروه  هر  تصادفی،  سنتیصورت  موردروش  ابزار  شد.  اجرا  خودراهبر  و  ترکیبی  شامل   ،  محققپرسشنامهاستفاده  ساختة های 
مهارتزبان  و  پرسشنامههایآموزی  روایی  که  بود  متخصصانارتباطی  و  اساتیدگفتاردرمان  توسط  انجام  آزمونها  از  پس  و  بررسی  ساز 

کرنباخ، ها با استفاده ازضریب آلفایائید قرار گرفت. پایایی پرسشنامهها مورد تها، پرسشنامههای پرسشنامهاصالحات الزم بر روی گویه 
آمار توصیفی )میانگین و   به صورت  spssافزار تحلیل آماری  ها از نرمداده  تحلیلو. جهت تجزیهبه دست آمد  83/0و    81/0ترتیب  به 

 مکرر(( استفاده شد.   هایگیریانحراف معیار( و آمار استنباطی )آزمون تحلیل کوواریانس)اندازه 

 آموزان تاثیر معناداری دارند.های ارتباطی دانش آموزی و مهارتهای ترکیبی، خودراهبر و سنتی بر زبان ها روشبا توجه به یافته   ها:یافته 

یادگیری ترکیبی به طورمعناداری نسبت به دو روش خودراهبر و سنتی تاثیر بیشتری   روش  کهداد  تایج پژوهش حاضر نشانن  گیری:نتیجه

خودراهبر به طور معناداری نسبت به دوروش ترکیبی و سنتی تأثیر بیشتری آموزی نوآموزان دوزبانه دارد و روش یادگیریبر یادگیری زبان
 های ارتباطی نوآموزان دو زبانه دارد. بر یادگیری مهارت

 

 نوآموزان دو زبانه  ی، ارتباط یهامهارت  ی، آموززبان ، خودراهبر روش ی،بیترک یریادگی : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
زبان فارسی نماد هویت ملی و فرهنگ ایرانی است و ادبیات  
فارسی، آیینة فرهنگ و اندیشة ایران اسالمی از گذشته تاکنون  

به  ما  پرورش  و  آموزش  نظام  امروزه  با است.  ملموس  طور 
ناکارآمدی  ازجمله  آن،  از  ناشی  مسائل  و  زبانی  چندگانگی 

عاطفی،  مهارت شناختی،  ابعاد  در  که  است  روبرو  ارتباطی  های 
زبانان  آموزان دو زبانه و غیر فارسی اجتماعی و فرهنگی برای دانش 

کودکان دو زبانه کودکانی هستند که در زندگی   .[1]آیدپیش می

روزمرة خود در خانه و مدرسه، نیازمند استفاده از دو زبان هستند. 
التی است که فرد به زبانی غیر از زبان مادری  درواقع، دو زبانگی ح

زبانه است که زبان  .  [2]بیندخود آموزش می ایران کشوری چند 

عنوان زبان  های قومی آن است و به بخش گوناگونی فارسی، وحدت
 شودرسمی در تمام ساختارهای اجتماعی و آموزشی استفاده می

ن در نظام آموزشی  آموزاآموزی فارسی برای دانشاهداف زبان   .[3]

های چهارگانه )شنیدن، گفتن، خواندن  کشور شامل آموزش مهارت
و نوشتن(، مهارت برقراری ارتباط، تأثیر انواع هوش و باال بردن  
  فعالیت ذهنی، حفظ هویت ملی و آموزش به کودکان دو زبانه است

کند پیوندهای ارتباط مؤثر، چسبی است که به شما کمک می. [4]

ب را  تصمیمخود  تیمی،  کار  و  دهید  دیگران عمق  و حل ا  گیری 
دهد مسئله را بهبود بخشید. ارتباط مؤثر به شما این امکان را می 

پیام بتوانید  از  که  یا  اختالف  ایجاد  بدون  را  یا دشوار  های منفی 

دهید   انتقال  اعتماد،  بردن  ارتباطی،  مهارت.  [5]میان  های 

شخص   که  هستند  دیگران،  می رفتارهایی  با  آن  طریق  از  تواند 
ای ارتباط برقرار کند که باعث بروز رفتارهای مثبت و پرهیز  گونه به 

های  عدم رشد مهارت  های منفی در طرف مقابل گردد.از واکنش
به  به علت  خصوص در محیطارتباطی  مانند مدرسه  های رسمی 

در   این  است.  فارسی(  )زبان  مشترک  زبان  به  کافی  تسلط  عدم 
اساسی  ح نیازهای  ارضای  برای  انسانی  روابط  که  است  الی 

دیگران،   با  سالم  و  مثبت  روابط  داشتن  است.  کودکان، ضروری 
سازد،  کلید رشد و کمال آدمی است. آنچه آیندة این کودکان را می 

آن  آنرابطة  روابط  است.  دیگران  با  به ها  را  رفتارشان  صورت ها 
می  شکل  اجتماعی  انسان  همچنییک  منحصربه دهد؛  در  فرد ن 

  ها نقش عمده داردبودن شخصیت، هویت و مفهوم خویشتن آن
  کودکان  اجتماعی  و  عاطفی   سازگاریبر    دو زبانگی  منفی   تأثیر  .[6]

  مطالب،  نامناسب  بیان  دلیل  به  است.  تحصیلی  موفقیت  بیشتر از
 وضع،  این  پیامد  کنند ومی   تمسخررا   کودکان  این،  کودکان دیگر

از    کودکان  این  هاست. در نتیجه،آن  در  افسردگی  و  خشم  احساس
 تبدیل خاموش  کودکانی  به  کنند ومی   خودداری  دیگران  با گفتگو

ها و مهارت ارتباطی آن  شخصیتی  تکامل  بر  حالت  و این  شوندمی
 .[2] گذاردمی  بر جا منفی اثر کودکان،

آموزشی،  هایبرنامه  آموزشبه   رسمی  برنامة    از  پیش  ویژه 
 با   ایرانی  هر کودک  که  شودمی  تنظیم  و  طراحی  طوری  دبستان،

  اساس،  بر همین.  شود  آشنا فارسی   زبان  یعنی  رسمی کشور،  زبان

  دبستان،   ورود به  از  پیش  کودکان،  آشنایی  برای  دو زبانه  مناطق  در
پر کردن   برای  و  شودمی   ارائه  خاصی  آموزش  هایها و روشدوره
درسی    هایبرنامه  دو زبانه،   کودکان   ویژهبه   کودکان،  آموزش  خأل

  کودکان  آن، راستای در تا تدوین شده است های آموزشیو روش
غیر   فرایندی  در  دبستان  ورود به  از  پیش  زبان،غیر فارسی  مناطق

 بپردازند  زبان رسمی کشور  فراگیری   علمی به  صورتبه  و  مستقیم
.  [7]شوند   آموزش ابتدایی نظام  وارد بیشتر  آمادگی با نهایت،  در و

های مهم آموزش و پرورش، روش تدریس برای  یکی از دغدغه 
 های روشبتوان گفت یکی از ضعف کودکان دو زبانه است. شاید

به  سنّتی  زبانتدریس  در  معلمویژه  منفعل آموزی،  و  بودن  محور 
روش از  استفاده  امروزه  است.  شاگردان  سنتی    بودن  تدریس 

آموزش در مدارس با انتقاد مواجه شده و سعی شده است که به  
انتقادهای ها از روشجای آن های دیگری استفاده شود. ازجمله 

روشوا که  است  این  سنتی  شیوة  به  و    رده  نوآموزان  از  سنتی، 
هایی را جواب دهند یا مسائلی را حل  خواهد سؤال آموزان میدانش 

خواهد رو نخواهند شد. از آنان می ها روبهکنند که هرگز دوباره با آن
بدون اتکا به هیچ نوع ابزار یا منبعی، با زمانی محدود و شرایطی  

ی فرد وجود ندارد، کارهایی را انجام دهند که  که در زندگی واقع
؛ بنابراین در    [8]  ای نداردوجه در زندگی برای آنان فایدههیچبه 

تدریس سنتی و استفاده  های اخیر، لزوم تجدید نظر در روشدهه
روش دانش از  یادگیری  فعال  و  نوین  سوی های  از  آموزمحور، 
   .[9] های آموزشی، احساس شده استسیستم

یادگیری   توان به روش های فعال آموزشی میاز جمله روش 
دانش  و  نوآموزان  که  کرد  اشاره  به  خودراهبر  را  زبانه  دو  آموزان 

زبان یادگیری  در  جذاب  مهارتفراگیری  و  ارتباطی آموزی  های 
یادگیری خودراهبر یک فرایند هدفمند است    .[10]  کندهدایت می 

فعالیت وسیلة  به  معموالً  و    هایکه  شناسایی  در  درگیر  رفتاری 
اطالعات، می   جستجوی  آگاهانه  مشخص  یادگیرنده،  و  شود 

فعالیتمسئولیت و  اهداف  به  مربوط  تصمیمات  برای  را  ها هایی 
فراگیران  [.11]  پذیردمی خودراهبر،  روش  بدون   کمک  با  در    یا 

 اهداف،   یادگیری، تدوین  نیازهای  تشخیص  برای  دیگران  کمک
  راهبردهای   اجرای  و  غیرانسانی، انتخاب  و  سانیان  منابع  شناسایی
پیامدهای   و  یادگیری یک    دارند.  عمل  ابتکار،  یادگیری  ارزیابی 

اتفاق می  زمانی  یادگیری خودراهبر،  فراگیران،  موقعیت  افتـد که 
کننـد. ایـن شـان را مـدیریت میاهداف یادگیری و ابزار یادگیری 

های رسمی  یادگیری خودراهبر با یادگیریدهندة تفاوت  امـر، نشان 
و غیر رسمی اسـت، چراکـه در یادگیری رسمی، سازمان هر دو  

می مـدیریت  را  یـادگیری(  ابـزار  و  )اهـداف  در  جنبه  و  کنـد 
یادگیری غیر رسمی یادگیرنده، اهداف یادگیری و سازمان، ابـزار  

می مـدیریت  را  یاد  .[ 12]  کندیـادگیری  بـرای  گیری  آمـادگی 

خودراهبر، یک رفتار یادگیری است و این نوعی از رفتار است که  
دهد یادگیری مـداومی در مسـیر ابتکـاراتشـان  به افراد اجـازه می
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فراگیران خودراهبر، افرادی فعال و خودجوش  .  [13]داشـته باشـند  
یـادگیری،  بـرای  منفعالنـه  کشیدن  انتظار  جای  به  که  هستند 

ها گیرند، یادگیری آندر یـادگیری بـه دسـت میابتکـار عمـل را  
شـان،  هدفمند و معنادار است و با توجه به انگیزة باال، یادگیری

اعتمادبه  این روش،  تداوم خواهد داشت.  افراد و  پایداری و  نفس 
محیط در  مستقل  یادگیری  برای  را  آنـان  و  ظرفیـت  ها 

 دهد زایش می برانگیز افهـای آموزشـی و کـاری چالشموقعیـت
یادگیری   .[14] فرایند  به  رویکرد  یادگیری، یک  در  خودراهبری 

است که افراد را به شناسایی مقاصد یا نیازهای یادگیری خودشان  
تصمیم و  مشترک  شناخت  طریق  ترغیب  از  مشارکتی  گیری 

دهـد راهبردهـای یـادگیری کند. این رویکرد به افراد اجازه میمی
این نیازها به کار ببرند؛ راهبردهایی همچون   منظور رسیدن بهرا به 

های تجربـی، تکـوین و  جستجوگری، یادگیری مستقل، تکنیک
سوی دستیابی  توسـعة ارزیـابی از پیشـرفت فـردی و گروهـی به 

هـای خودراهبر در یادگیری، مطالعة  شده. روش به اهداف تعریف 
ت بـا همتایان تنهایی یـا در مشـارکوسیلة فراگیـر به   مستقل به 

می شامل  بـر   .[15]  شودرا  تأکیـد  دلیل  به  خودراهبر  یادگیری 
)همانند  اسـت  آگـاه  آن  از  فراگیـر  که  شناختی  جریانـات 
یـادگیری،  تسـهیل  باعـث  اسـتقالل(،  و  خودمختـاری 

به برنامـه  و  بـازبینی  خودپرسشـی،  یـادگیری  ریـزی،  طورکلی، 
می ای  .[ 16]  شودفراشـناختی  روش،  در  مسئولیتن    نوآموزان، 

  از   و  دارند  عهده  را بر  خود  یادگیری  ارزشیابی  و  ریزی، اجرابرنامه 
  به   نیل  منظوربه   دیگران   مستقل از   طوربه   که   رودمی   انتظار  هاآن

این    .[17]  فعالیت کنند  و  کار،  شدهتعیین  قبل  از  یادگیری  اهداف
به    آن   در  یادگیرندگان   و  است  همیارانه  بسیار  هایروش از روش 

امروزه تغییر    . [18]  پردازندمی  استادانشان  و  همساالن  با  همیاری
پذیری و تحوالت سریع در عرصة علم و دانش و افزایش مسئولیت

های آموزش ابتدایی و و روابط اجتماعی، نیاز مبرم فراگیران نظام
ضروری   مستقل،  و  خودراهبر  فراگیری  به  را  دبستان  از  پیش 

پژوهش؛  [19]سازد  می به  توجه  با  اهمیت زیرا  دربارة  که  هایی 
یادگ بر  دانش خودراهبری  می یری  است،  انجام شده  توان  آموزان 

های  بیان کرد که روش خودراهبر بر یادگیری و افزایش مهارت
دانش  مسئولیت ارتباطی  روش،  این  است.  مؤثر  و آموزان  پذیری 

دهد.  خودمدیریتی و به تبع آن، رابطة فرد با دیگران را افزایش می 
اشند، در حل  بهره ببه همین علت، افرادی که از این مهارت بی

و این عدم    [20]  بسیاری از مشکالت زندگی خود عاجز خواهند بود 
تواند  گذارد و میهای ارتباطی افراد اثر می حل مشکالت بر مهارت

باعث مشکالت روانی و به دنبال آن اختالل یادگیری افراد گردد؛ 
روش ازجمله  خودراهبری  روش  در بنابراین  باید  که  است  هایی 

 موزان لحاظ گردد.آآموزش دانش 
آموزان  های نوین که بر یادگیری پویای دانشاز دیگر روش 

مؤثر است، یادگیری ترکیبی است. تعاریف متعددی از این اصطالح  
، یادگیری ترکیبی را  Garrison & Vaughan.[21]  وجود دارد

عنوان ادغام اندیشمندانة یادگیری الکترونیکی و یادگیری چهره به 
کرده تعریف  چهره    را   ترکیبی  یادگیری  ،Bersin  . [22]اند  به 

  و   هاها، فعالیتتکنولوژی)  مختلف  هایرسانه   ترکیبی از  عنوانبه 
  مخاطبان  برای  بهینه  آموزشی  برنامة  یک  وقایع(، برای ایجاد  انواع

است  تعریف  خاص ترکیبی،  .[23]  کرده  روش  یادگیرندگان    در 
هایی را انتخاب کنند که با سرعت شخصی، سطح  توانند فعالیت می

توانند  ها میها در یادگیری متناسب است؛ همچنین آنو سبک آن 
های واقعی کالس درس  های مجازی در محیطعالوه بر محیط 

نفس  های اجتماعی، استقالل و اعتمادبه مهارتنیز حضور یابند و  
گیری، تفکر خالق  توانند در تصمیمها میخود را تقویت کنند. آن 

در  که  مسائلی  حل  زمینة  در  و  شوند  تواناتر  انتقادی،  تفکر  و 
آن  با  واقعی  زندگی  و  و  یادگیری  پژوهش  به  هستند،  مواجه  ها 

  . [.Error! Bookmark not defined]  اکتشاف بپردازند
ترکیبی، در   یادگیری  رویکرد  بر  مبتنی  برنامة درسی  مقدار رشد 

از دوره این  حال سبقت گرفتن  برنامة درسی  و  است  های دیگر 
برجا   پرورش  و  آموزش  آیندة  بر  توجهی  قابل  تأثیرات  روش، 

این    . [.Error! Bookmark not defined]  گذاشته است 
، رویکردی است که اشکال سنتی یادگیری در کالس درس،  روش

های تعامل، مشارکت و اجتماعی شدن  همچون کارآمدی و فرصت
فعالیت و  وقایع  با  را  درس  یادگیری کالس  گوناگون  های 

غنی فعال  یادگیری  امکانات  و  ترکیب  الکترونیکی  محیط،  شدة 
  . [24و.Error! Bookmark not defined]کند  می

پیش آموزش  در  روش  این  از  بهرهاستفاده  با  از  دبستانی  گیری 
زبانتکنیک پرورش  زمینة  آموزشی،  نوین  و های  آموزی 
دانش مهارت در  را  ارتباطی  نمود.  های  خواهد  فراهم  آموزان 
 Stanfordون  هایی چهای مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهبررسی 

and Tennessee University    سازوکارهای بعضی  دربارة 
دهد. این  یادگیری ترکیبی، اطالعات مناسبی در اختیار ما قرار می 

های آموزش  کند که یادگیری ترکیبی بر شیوهتحقیقات اعالم می 
دهد که یادگیری سنتی، ارجحیت دارد؛ همچنین به ما اطمینان می 

ایی انتقال کارآمدتر مواد یادگیری را دارد، بلکه  تنها توانترکیبی، نه 
اثربخش روش  همچنین  یک  هست؛  نیز    یادگیری   آموزشی 

  چگونگی  ها وفنون، تکنیک از   اثربخش ترکیبی عنوانترکیبی، به 
  نیاز   و  دانش   ویژه، تفهیم  ارتباط  تا  شودیادگیری، باعث می   ارائة

  از   زمانی   هر  بتوانند در   فراگیران  تا  کند  برآورده  را   افراد  اطالعاتی 
  و  پیدا کنند  دارد، دسترسی  وجود  وب   روی  که  اطالعاتی  به  روز
نابراین،  ب؛  [25]  بگیرند  کار  نیاز است، به   مورد  که  زمانی  را  هاآن

های صنعتی و سازمانی و  یادگیری ترکیبی هم در زمینة آموزش
رشد است  طور سریعی درحال  هم در زمینة آموزش و پرورش، به 

ها برای ارائة خدمات بهتر به  و بیشتر مؤسسات آموزشی و سازمان 
با    .[26]  کنندفراگیرانشان، از رویکرد یادگیری ترکیبی استفاده می 

پژوهش  به  صورتتوجه  بر  های  ترکیبی  یادگیری  گرفته، 
مهارتزبان  و  دانش آموزی  ارتباطی  است  های  مؤثر  آموزان 
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دانش .  [28و27] روش،  این  می در  با  آموزان  متناسب  توانند 
فعالیتتوانایی  و مسئولیتهای خود،  بر عهده  ها  را  های مختلف 

ها و ... جهت  بگیرند و نیز منابع مختلفی نظیر اینترنت و کتابخانه 
ویژگی این  که  دارند  دست  در  تقویت  کاوشگری  باعث  ها 

شود که به طبع، این ارتباط،  آموزان می های ارتباطی دانش مهارت
کند. به همین علت، بر  آموزان را نیز تقویت میآموزی دانشزبان 

 استفاده از روش یادگیری ترکیبی، تأکید شده است. 
با هدف بررسی تأثیر روش    (2016)  زادهدر پژوهشی که حسن
های زبانی انجام شد، این نتیجه حاصل  خودراهبر بر درک مهارت

بانی مؤثر است.  های زشد که یادگیری خودراهبر بر درک مهارت
آموزان نیز اثرگذار است،  همین امر بر بهبود مهارت ارتباطی دانش

مهارت مهارتچراکه  بر  زبانی  مؤثرندهای  بسیار  ارتباطی    های 
[29.] 

منصوری که  دیگری  مقایسة   (2015)  درپژوهشی  عنوان  با 
دانش  تحصیلی  سازگاری  و  خودراهبر  یادگیری  آموزان  میزان 

مدارس هوشمند و عادی پسرانة پایة ششم ناحیه یک شیراز انجام  
بر  خودراهبر  یادگیری  تأثیر  که  رسید  نتیجه  این  به  و  شد 

اند، در مقایسه  آموزانی که در مدرسة هوشمند تحصیل کردهدانش 
آن مدابا  در  که  کردههایی  تحصیل  عادی  عملکرد رس  از  اند، 

 .[30]بهتری برخوردار هستند 

که   پژوهشی  همکارانشدر  و  عنوان    (  2013)  بهروزی  با 
بررسی رابطة یادگیری خودراهبر با عملکرد تحصیلی و رضایت از  

دانش  دادهزندگی در  انجام  بین  آموزان  دادند که  نشان  نتایج  اند، 
خودمدیریتی، رغبت به یادگیری و  یادگیری خودراهبر و ابعاد آن ) 

خودکنترلی( با رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی، رابطة مثبت  
 [.31]داری وجود دارد معنی

که   پژوهشی  که   Bembenuttyدر  داد  نشان  داد  انجام 
های شناختی، انگیزشی  توانند جنبهآموزانی که می بسیاری از دانش

تنظیم   را  تحصیلی خود  عملکرد  رفتاری  یادگیرندة و  کنند، یک 
بوده  موفق  یافته بسیار  این  میاند.  نشان  یادگیری ها  که  دهد 

کنندة عملکرد تحصیلی است و یادگیرندگان  بینی خودراهبر، پیش
چگونه   که  بگیرند  یاد  باید  تحصیلی،  موفقیت  به  دستیابی  برای 

رغم مشکل بودن  عملکرد خود را تنظیم کنند و اهداف خود را به 
 [.32]، حفظ نمایند تکلیف درسی

یاران که  پژوهشی  اعتمادیدر  حسینی شهمیرزادی،  و  نسب 
بر    اشلقی ترکیبی  روش  که  رسیدند  نتیجه  این  به  دادند،  انجام 

واژگان تصویری، درک دستوری و تولید کلمة کودکان، مؤثر است  
ر رشد  و همچنین این روش نسبت به روش سنتی، تأثیر بیشتری ب

 .[33] داردزبان و گفتار کودکان 
طباطبایی که  پژوهشی  عنوان      در  آموزتبررسی  با    ش أثیر 

  یتعدیل  تاثرا هب  هتوج  اب  نقرآ   در  ییادگیر   یهاهبر بازد  یترکیب
دان  نآ  یهادرویکر   یاستعدادها  سمدار  یدبیرستان  نآموزاشدر 
، نتایج نشان داد که آموزش ترکیبی با توجه  گرفتانجام    ندرخشا

یادگیری   سطح  ارتقاء  در  عمقی،  یادگیری  بازده  تعدیلی  اثر  به 
 [.34] آموزان در درس قرآن مؤثر است دانش 

که با عنوان اثربخشی روش    (2014)  در پژوهشی که آقاجانی
تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی 

که دانش  داد  نشان  نتایج  شد،  انجام  ابتدایی  دورة  دختر  آموزان 
تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی 

آموزان در  که دانش طوریآموزان، تأثیر مثبت داشته است، به دانش 
  بودند از امتیاز باالتری برخوردار    2ارنامة ارزشیابی توصیفی ترم  ک
[35]. 

با عنوان مقایسة کارایی (  2013)  زادهدر پژوهشی که عبداله
های یادگیری الکترونیکی و حضوری  دورة یادگیری ترکیبی با دوره

دانش  میان  در  ریاضی  درس  اول  در  سال  پسر  و  دختر  آموزان 
اردبی شهرستان  که  دبیرستان  رسید  نتیجه  این  به  داد،  انجام  ل 

دانش یادگیری  دورهمیزان  در  که  درس آموزانی  ترکیبی  های 
های صرفاً آموزانی که در دورهریاضی شرکت کرده بودند، از دانش 

الکترونیکی و صرفاً حضوری در درس ریاضی شرکت کرده بودند،  
   [..Error! Bookmark not defined] بیشتر است

های با هدف مقایسة مهارت  (2010)  در پژوهشی که سعیدپور
خودتنظیمی، تفکر انتقادی و تفکر خالق دانشجویان برخوردار از  

به این نتیجه رسیدند  آموزش ترکیبی و سنتی )حضوری( انجام شد،  
ا  که باالتر  ترکیبی،  گروه  افراد  سنتی  نمرات  آموزش  گروه  ز 

 .[36] )حضوری( است
با هدف طراحی یک Christensen  (2003  )در پژوهشی که  

ساختن یادگیری  دورهدوره  برای  و گرا  ترکیبی  یادگیری  های 
دوره  با  آن  که  مقایسة  داد  نشان  داد،  انجام  الکترونیکی  های 

دوره در  که  انگلیسی یادگیرندگانی  ادبیات  درس  ترکیبی  های 
کرده بودند، ضمن اینکه دارای عملکرد یادگیری باالتری  شرکت  

های ارتباطی نیز دارای عملکرد  بودند، در تکلم اجتماعی و مهارت
الکترونیکی   آموزش  در  که صرفاً  بودند  گروهی  از  بهتری  بسیار 

های  شرکت کرده بودند؛ او همچنین نشان داد گروهی که در دوره
کر شرکت  الکترونیکی  صرفاً  برقراری  یادگیری  در  بودند،  ده 

 [. 37] های ارتباط اجتماعی و تکلم، دچار مشکل بودندمهارت
با عنوان استفاده    (2003)  و همکاران    Boyleدر پژوهشی که  

در  یادگیری  میزان  بردن  باال  برای  ترکیبی  یادگیری  دورة  از 
از  برنامه  استفاده  که  داد  نشان  نتایج  دادند،  انجام  آموزشی  های 

های تدریس سنتی و آنالین به میزان چشمگیری،  وشترکیبی از ر
آموزان دبیرستان را در درس ریاضی بهبود بخشیده یادگیری دانش

 [. 38] است
از مهارت  برخورداری  اینکه  به  توجه  ارتباطی جهت با  های 

که ارتباط  رفع نیازهای شخصی و اجتماعی الزم است و ازآنجایی 
گیرد، بنابراین لزوم برخورداری  با دیگران از طریق زبان صورت می 

از مهارت ارتباطی جهت رفع نیازها و به تبع آن، یادگیری زبان  
شناختی، های روانا توجه به نظریه ازجمله ضروریات الزم است و ب
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مهارت بهتر زبان  یادگیری  کودکی  در  ارتباط  برقراری  و  آموزی 
ها از گیرد؛ بنابراین الزم است که آموزش این مهارتصورت می

دبستانی که نقطة شروع آموزش رسمی است، آغاز گردد؛ از  پیش
طرفی، ازجمله عوامل مؤثر بر آموزش، روش تدریس است که با  

صورت  تحقیقات  به  روشتوجه  بر  گرفته،  تدریس  نوین  های 
آموزان مؤثر های ارتباطی زبانی دانش یادگیری و انگیزش و مهارت

است؛ بنابراین در این پژوهش قصد داریم میزان تأثیر دو نوع از 
های  آموزی و مهارتهای نوین خودراهبر و ترکیبی را بر زبان روش

 نی بررسی نماییم.دبستاارتباطی نوآموزان پیش 
بر  خودراهبر  و  ترکیبی  رویکرد  با  آموزش  اول:  فرضیه 

 دبستانی تاثیر مثبت دارد.آموزی نوآموزان دوزبانه پیش زبان 
فرضیه دوم: آموزش با رویکرد ترکیبی و خودراهبر بر ایجاد 

پیشمهارت دوزبانه  نوآموزان  ارتباطی  مثبت  های  تاثیر  دبستانی 
       دارد.

 ها روش
شرکت  الف( و  پژوهش  پژوهش   کنندگان: طرح  روش 

آزمون است. جامعة آزمون و پسآزمایشی از نوع پیشحاضر از شبه
سالة دو زبانة مدارس    6آموزان  آماری پژوهش شامل کلیة دانش

تعدادشان  پیش که  است  کرج  مهرشهر  بود.    2500دبستانی  نفر 
کودک، مهد  دبستانی و مهد  پیش   50حجم نمونة پژوهش از بین  

عنوان  ترین نوآموز دو زبانه بود، به کودک گلبرگ که دارای بیش
دبستانی این مهد کودک نمونه انتخاب شد و تعداد نوآموزان پیش

نفر بود. از بین این نوآموزان دو زبانه از طریق    60که دو زبانه بودند،
از   بین آن دسته  از  با روانشناس و مربیان مهد کودک،  مشورت 

های ارتباطی، ضعیف بودند،  آموزی و مهارتنی که در زبان نوآموزا
صورت تصادفی نوآموز دو زبانه انتخاب و به   36صورت تصادفی  به 

صورت نفری تقسیم شدند که بر روی هر گروه به   12به سه گروه  
 تصادفی هر سه نوع آموزش سنتی، ترکیبی و خودراهبر، اجرا شد. 

های  آموزان از پرسشنامهمنظور سنجش نوب( ابزار پژوهش: به 
 زیر استفاده شده است: 

مهارت   -1 ارتباطی: پرسشنامة  با   های  پرسشنامه  این 

منجمی پرسشنامة  به  نسبت  تغییرات  برای (  2012)  زادهکمی 
سؤال است و   19دبستانی ساخته شد که دارای  آموزان پیشدانش 

دانش  ارتباطی  مهارت  میزان  سنجش  آن  با  هدف  است.  آموزان 
به اینکه نوآموزان از قدرت خواندن و نوشتار برخوردار نبودند،  توجه  

با نظارت کارشناس گفتاردرمان و پژوهشگر، سؤاالت توسط مربی  
دبستانی خوانده و پرسشنامه تکمیل شد. جهت تعیین روایی  پیش

پرسشنامه از کارشناسان گفتاردرمان و روانشناس و مربی آموزش  
از  پس  که  شد  استفاده  کودک  روایی    مهد  آنان،  نظرات  اعمال 

پرسشنامه تأیید گردید؛ همچنین جهت تعیین پایایی پرسشنامه از 
به دست    83/0روش آلفای کرنباخ استفاده شد که آلفای پرسشنامه  

شامل   پرسشنامه  دارد.  پرسشنامه  خوب  پایایی  از  نشان  که  آمد 
رضایتگزینه   5لیکرت   پایین،  پایین،  )بسیار  و  ای  خوب  بخش، 

ترتیب از امتیاز یک تا پنج است و مجموع امتیاز  خوب( به  بسیار
دامنه از  نمره   95تا    19ای  پرسشنامه  که  باالتر، است  های 

دانش نشان در  باالتر  ارتباط  مهارت  خواهددهندة  و    آموز  بود 
 [. 39] برعکس 

زبان  -2 مهارت  ای پرسشنامه  آموزی: پرسشنامة 
دبستانی برای  رة پیشآموزی دوساخته بر اساس اهداف زبان محقق 
سؤال است و هدف آن    21دبستانی که دارای  آموزان پیشدانش 

زبان  دانشسنجش  پیشآموزی  این  آموزان  در  است.  دبستانی 
پرسشنامه هم با توجه به اینکه نوآموزان از قدرت خواندن و نوشتن  

گفتار نظارت  با  نبودند،  پرسشنامه برخوردار  پژوهشگر،  و  درمان 
خ مربی  روایی  توسط  تعیین  جهت  گردید.  تکمیل  و  شد  وانده 

از کارشناسان گفتاردرمان و روانشناس و مربیان مهد  پرسشنامه 
کودک استفاده گردید که پس از اعمال نظرات آنان در پرسشنامه،  
روایی پرسشنامه تأیید شد؛ همچنین جهت تعیین پایایی پرسشنامه  

 81/0پرسشنامه،    از روش آلفای کرنباخ استفاده گردید که در این
های به دست آمد که نشان از پایایی خوب پرسشنامه است. مؤلفه 

، 10تا    6های  ، گوش دادن: سؤال 5تا    1های  صحبت کردن: سؤال
سؤال نوشتن:  و  خواندن  برای  ارتقای 16تا    11های  آمادگی   ،

سؤال فارسی:  زبان  به  مثبت  ارزیابی   21تا    17های  نگرش  را 
پاسخگویمی طیف  لیکرت  کند.  نوع  از  آن  )خیلی گزینه   5ی  ای 

ترتیب از امتیاز یک  ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب، خیلی خوب( به 
از   امتیاز پرسشنامه  است و مجموع  پنج  است که    105تا    21تا 

نشاننمره باالتر،  زبانهای  دانش دهندة  در  باالتر  آموز آموزی 
 . سخواهد بود و برعک

است که بدین صورت  پژوهش  اجرای  اجرای    روش  با  ابتدا 
  5آموزان دو زبانه آغاز شد. این  نفر از دانش   5آزمایشی بر روی  

آموزی و مهارت ارتباطی  های زبانآموز در ارتباط با مهارتدانش 
گفتاردرمانگر    10توسط   کارشناس  )هر  گفتاردرمانگر  کارشناس 

آموز انتخابی( آزمایش و بررسی شدند  دانش   5طور جداگانه روی  به 
آموزان متوجه شویم.  گاه این کارشناسان را دربارة این دانش تا دید

پرسشنامه  شدن  پر  و  آزمایش  این  اجرای  از  توسط  بعد  ها 
های آنان تجزیه و تحلیل شد. بعد از این مرحله،  کارشناسان، داده

انتخاب   3 داشتند،  باهم  بیشتری  همبستگی  که  گفتاردرمانگری 
  12شدند. از سه گروه  شدند و هرکدام بر روی یک گروه، ناظر  

)جمعاً   دانش  36نفری  پیشنفری(  پایة  زبانة  دو  دبستانی، آموز 
آموزی ها از نظر زبان آزمون گرفته شد و میزان یادگیری آنپیش
های ارتباطی سنجش شد؛ سپس این سه  دبستانی و مهارت پیش

صورت تصادفی در سه مرحله با سه روش آموزشی متفاوت  گروه به 
ته آموزش دیدند. در مرحلة اول در گروه اول که به  هف 9در طول 

طورمعمول هایی هستند که به روش سنتی اجرا شد و همانند روش 
شود و در گروه دوم به  های سنتی دیگر انجام میدر همة کالس

آموزان، مطالب را عالوه بر آموزش که دانش روش ترکیبی، روشی  
گیرند. شهرک الفبای  میشهرک الفبا یاد  افزار  حضوری بیشتر با نرم
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فراشناخت  مجموعه  عمو فردوس، روانشناسی  بر  مبتنی  است  ای 
دانش  بر اصل  تکیه  با  شعر، قصه،  که  از  استفاده  با  آموزمحوری 

بنایی   زیر  اصول  و  فارسی  زبان  موسیقی،  و  عروسک  نمایش، 
آموزش می به کودکان  را  به روش    دهدزندگی  و در گروه سوم 

 خود، ابتکار با  یا و دیگران کمک با اگیرانفر طی آنکه  خودراهبر  

 اهداف تعیین ضمنو    دهندمی تشخیص را شاننیازهای یادگیری

شناسایی یادگیری  برای الزم منابع سایر و انسانی منابع و 

نهایت   در  و انتخاب را یادگیری برای مناسب یادگیری، راهبردهای
در مرحلة دوم، آموزش باز هم    کنند.می ارزشیابی را آن پیامدهای

صورت تصادفی به سه صورت ترکیبی، خودراهبر و سنتی برای  به 
هم  باز  آموزش  سوم،  مرحلة  در  همچنین  شد؛  اجرا  گروه  سه 

صورت تصادفی به سه صورت خودراهبر، سنتی و ترکیبی برای  به 
ها از آمار توصیفی داده  جهت تجزیه و تحلیلسه گروه اجرا شد.  

تحلیل    )میانگین )آزمون  استنباطی  آمار  و  معیار(  انحراف  و 
 های مکرر(( استفاده شد. گیریکوواریانس )اندازه 

 

 نتایج
آمده از آزمون کولموگروف اسمیرنف،  دستبر اساس نتایج به 

تر  بزرگ  05/0( در همة متغیرها از  sigآمده )دست چون مقادیر به 
با   بنابراین  بر  95است،  شرط  اطمینان،  واریانسدرصد  ها  ابری 

 گردد.ها تأیید میبرقرار است و نرمال بودن توزیع داده
یادگیری ترکیبی  آموزش به روش  فرضیة اول: بین تأثیر  

بر زبان و خودراهبر یادگیرندگان دو  و روش سنتی  آموزی 

 دبستانی، تفاوت وجود دارد. زبانة پیش 

آموزی زبان ، میانگین و انحراف معیار نمرات میزان  1جدول  
های یادگیری ترکیبی،  دبستانی در روشیادگیرندگان دو زبانة پیش 

خودراهبر و روش سنتی با سه مرحله تکرار در هر روش آموزشی  
به دهد. میانگین زبان را نشان می آموزی در مرحلة دوم آموزش 

روش  سایر  از  بیشتر  ترکیبی  میانگین روش  همچنین  هاست؛ 
از سایر    آموزی در مرحلة دومزبان  به روش سنتی کمتر  آموزش 

توان  آزمون، می آموزی در پیش هاست. با توجه به نمرة زبان روش
روش  به  آموزش  که  گرفت  و نتیجه  ترکیبی  یادگیری  های 

آموزی یادگیرندگان دو و روش سنتی باعث افزایش زبان  خودراهبر
 دبستانی شده است. زبانة پیش 

جدول    توجهبا   آ2به  مشخصة  آزمون  نشان  ،  پیالری  ماری 
و روش سنتی  دهد که سه روش آموزش ترکیبی و خودراهبرمی

زبان  میزان  )تفاوت  وابسته  متغیر  ترکیب  تغییر  سه  در  در  آموزی 

( دارند  معناداری  تفاوت  به  p<05/0مرحله(،  آموزش  اثر  یعنی  (؛ 
زبان روش بر  سنتی  روش  و  خودراهبر  و  ترکیبی  آموزی های 

 دبستانی، یکسان نیست. پیش یادگیرندگان دو زبانة 

 و روش سنتی با سه مرحله تکرار در هر روش آموزشی های یادگیری ترکیبی و خودراهبر دبستانی در روشآموزی یادگیرندگان دو زبانة پیشنتایج آمار توصیفی میزان زبان  .1جدول 

 معیارانحراف  میانگین تعداد مرحله  متغیر

 به روش ترکیبی  آموزش

 42/0 71/3 12 اول

 27/0 95/3 12 دوم

 55/0 19/3 12 سوم

 به روش خودراهبر  آموزش

 35/0 50/3 12 اول

 23/0 25/3 12 دوم

 35/0 93/2 12 سوم

 آموزش به روش سنتی 

 40/0 76/2 12 اول

 10/0 22/2 12 دوم

 67/0 09/3 12 سوم

 32/0 09/2 36 آزمونپیشنمرة 

  های پژوهش آموزی در گروهنتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای نمرات زبان .2جدول 

 داریسطح معنی آزادی فرض  درجه آزادی خطا  درجه F مقدار مقدار آماره آزمون منبع تغییرات 

 اثر گروه 
 00/0 4 8 6/123 99/0 اثر پیالری 

 00/0 4 8 6/123 004/0 ویلکس -المبدا

 00/0 4 8 6/123 14/247 اثر هوتلینگ 

 00/0 4 8 6/123 14/247 بزرگترین ریشه روی  

 ها نتایج آزمون کرویت موخلی در مورد همگنی کوواریانس .3جدول 

 آزمون کرویت موخلی  
مقدار تقریبی 

 کای دو 
 درجه آزادی

سطح  

 داریمعنی

 اپسیلون

 اپسیلون حد پایین فلت -اپسیلون هیون گیسر  –اپسیلون گرینهاوس

 12/0 58/0 40/0 012/0 35 76/59 001/0 بین مراحل 
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داری کوچکتر  چه سطح معنیدر آزمون کرویت موخلی، چنان
شود. آزمون  باشد، فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می  05/0از  

گذارد که ماتریس  به آزمون میکرویت موخلی، این فرض صفر را  
شده نرمال، یک  کوواریانس خطای مربوط به متغیر وابسته تبدیل

ماتریس همانی است. درواقع، آزمون کرویت موخلی با استفاده از 
شده نرمال،  اجرای یک آزمون کرویت بر روی متغیر وابسته تبدیل

واریانس ماتریس  می-ساختار  اثبات  و  تأیید  را   کند.کواریانس 
کواریانس متغیر وابسته  -طور مفروض، شکل ماتریس واریانسبه 

 باید کروی باشد. 

، مقدار آزمون کرویت موخلی در 3با توجه به مقادیر جدول  
های  توان از آزمون ( است که در این مواقع می001/0این پژوهش )

این آزمون  استفاده کرد. هر چه مقدار  اپسیلون  به یک  بخش  ها 
منزدیک باشد،  عدم ی تر  برای  دلیلی  که  داشت  اظهار  توان 

 .کوواریانس وجود ندارد -یکنواختی ماتریس واریانس
محاسبه  مقدار  اینکه  به  توجه  گرینهاوس  با  آزمون    – شدة 

(، بنابراین  p=001/0( معنادار است )05/0گیسر در سطح خطای )
ترکیبی و   هایروش رآموزی دنمرات زبان  توان گفت که بینمی

و روش سنتی، تفاوت معناداری وجود دارد. خودراهبر

 آموزیها در مراحل مختلف بر میزان زباننتایج آنالیز واریانس آزمون اثرات آموزش .4جدول 

 آزمون 
مجموع 

 مجذورات 
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات 
F داریسطح معنی 

 ها گروه

 00/0 19/20 20/3 8 64/25 پذیرش کرویت

 00/0 19/20 97/7 21/3 64/25 گیسر –گرینهاوس 

 00/0 19/20 46/5 69/4 64/25 فلت  -هیون

 00/0 19/20 64/25 1 64/25 حد پایین

 خطا

   15/0 88 97/13 پذیرش کرویت

   39/0 35/35 97/13 گیسر –گرینهاوس 

   27/0 66/51 97/13 فلت  -هیون

   27/1 11 97/13 حد پایین

 
 آموزی زبان  بر آموزش  هایروش مقایسه میانگین .1 نمودار
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زبان 1 نمودار میزان  نمرات  زبانة  ،  دو  یادگیرندگان  آموزی 
های یادگیری ترکیبی و خودراهبر و روش دبستانی در روشپیش

دهد. می سنتی با سه مرحله تکرار در هر روش آموزشی را نشان  
آموزی در مرحلة دوم آموزش به روش ترکیبی بیشتر میانگین زبان
آموزی در مرحلة دوم  هاست؛ همچنین میانگین زباناز سایر روش

هاست. با توجه به نمرة آموزش به روش سنتی کمتر از سایر روش
توان نتیجه گرفت که آموزش به  آزمون، میآموزی در پیشزبان 

ترکیروش یادگیری  باعث  های  سنتی،  روش  و  خودراهبر  و  بی 
دبستانی شده است  آموزی یادگیرندگان دو زبانة پیشافزایش زبان 

و از بین این سه روش ،تأثیر آموزش به روش ترکیبی نسبت به  
دبستانی، آموزی یادگیرندگان دو زبانة پیش های دیگر بر زبان روش

 بیشتر است. 
یادگی روش  به  آموزش  تأثیر  بین  دوم:  ری  فرضیة 

ترکیبی و خودراهبر و روش سنتی بر ایجاد مهارت ارتباطی  

 دبستانی، تفاوت وجود دارد. یادگیرندگان دو زبانة پیش 

های ارتباطی  ، میانگین و انحراف معیار نمرات مهارت5جدول  
روشدانش  در  سه  آموزان  با  ترکیبی  و  سنتی  و  خودراهبر  های 

می نشان  را  آموزشی  روش  هر  در  تکرار  میانگین  دمرحله  هد. 
های ارتباطی در مرحلة دوم آموزش به روش سنتی بیشتر  مهارت

روش  سایر  مهارتاز  میانگین  همچنین  در هاست؛  ارتباطی  های 

هاست. با  مرحلة دوم آموزش به روش ترکیبی کمتر از سایر روش
توان نتیجه  آزمون می های ارتباطی در پیشتوجه به نمرة مهارت

های خودراهبر و سنتی و ترکیبی باعث  گرفت که آموزش به روش 
 آموزان شده است. های ارتباطی دانش افزایش مهارت

، آزمــون مشخصــة آمــاری پــیالری 6بــا توجــه بــه جــدول 
دهــد کــه ســه روش آمــوزش خــودراهبر و ســنتی و نشــان می

ــزان  ــاوت می ــته )تف ــر وابس ــب متغی ــر ترکی ــی در تغیی ترکیب
معنـاداری دارنـد های ارتبـاطی در سـه مرحلـه(، تفـاوت  مهارت

(05/0>pــوزش ــر آم ــی اث ــه روش (؛ یعن ــودراهبر و ب ــای خ ه
ــر مهارت ــی بـ ــنتی و ترکیبـ ــران سـ ــاطی دختـ ــای ارتبـ هـ

 آموز، یکسان نیست.دانش
چنــان موخلی،  کرویــت  آزمون  معنیدر  ــطح  سـ داری، چــه 

ــفر رد و فرض مـقاـبل ـتأیـید  05/0تر از کوـچک ــد، فرض صـ ـباشـ
ــود. آزمون کروـیت موخلی، این فرمی ــفر را ـبه آزمون  شـ ض صـ
ــته می گذارد که ماتریس کوواریانس خطای مربوط به متغیر وابس

ــت. درواقع، آزمون  تـبدـیل ــده نرـمال، ـیک ـماتریس هـمانی اسـ شـ
ــتـفاده از اجرای ـیک آزمون کروـیت بر روی  کروـیت موخلی ـبا اسـ

ــته تبدیل ــاختار ماتریس واریانسمتغیر وابسـ -شـــده نرمال، سـ
طور مفروض، شکل ماتریس کند. بهت میکواریانس را تأیید و اثبا

 کواریانس متغیر وابسته باید کروی باشد.-واریانس

 های خودراهبر و سنتی و ترکیبی با سه مرحله تکرار در هر روش آموزشی آموزان در روشهای ارتباطی دانشنتایج آمار توصیفی میزان مهارت .5جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد مرحله  متغیر

 آموزش به روش ترکیبی 

 47/0 44/3 12 اول

 15/0 21/2 12 دوم

 62/0 05/3 12 سوم

 به روش خودراهبر  آموزش

 40/0 35/3 12 اول

 38/0 91/2 12 دوم

 09/1 15/3 12 سوم

 به روش سنتی  آموزش

 64/0 60/2 12 اول

 49/0 73/3 12 دوم

 54/0 66/2 12 سوم

 48/0 06/2 36 آزموننمره پیش

 های پژوهش های ارتباطی در گروهنتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای نمرات مهارت .6جدول 

 داریسطح معنی آزادی فرض  درجه آزادی خطا  درجه F مقدار مقدار آماره آزمون منبع تغییرات 

 اثر گروه 

 001/0 3 8 3/105 99/0 اثر پیالری 

 001/0 3 8 3/105 004/0 ویلکس -المبدا

 001/0 3 8 3/105 92/280 اثر هوتلینگ 

 001/0 3 8 3/105 92/280 بزرگترین ریشه روی  

 ها نتایج آزمون کرویت موخلی در مورد همگنی کوواریانس :7جدول 

 
آزمون کرویت  

 موخلی 

مقدار تقریبی 

 کای دو 

درجه 

 آزادی

سطح  

 داریمعنی

 اپسیلون

اپسیلون گرینهاوس  

 گیسر –
 فلت -اپسیلون هیون

اپسیلون حد 

 پایین

 12/0 68/0 43/0 007/0 35 73/62 00/0 بین مراحل 
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، مقدار آزمون کرویت موخلی در 7با توجه به مقادیر جدول  
توان اظهار داشت  فرض، کمتر است؛ می این پژوهش از مقدار پیش 

شود که در کوواریانس تأیید می -یکنواختی ماتریس واریانسکه  
گیسر در جدول آنالیز واریانس -این مواقع باید از آزمون گرینهاوس
 جهت تحلیل متغیرها استفاده کرد. 
گیسر    – شدة آزمون گرینهاوس  با توجه به اینکه مقدار محاسبه 

( خطای  سطح  )05/0در  است  معنادار   )001/0=p  بنابراین  ،)
 هایروش در های ارتباطیمهارت نمرات بینتوان گفت که  می

 خودراهبر و سنتی و ترکیبی، تفاوت معناداری وجود دارد. 
مهارت 2نمودار   دانش نمرات  ارتباطی  در  های  آموزان 

های خودراهبر و سنتی و ترکیبی با سه مرحله تکرار در هر  روش
های ارتباطی در دهد. میانگین مهارتمی روش آموزشی را نشان  

هاست؛  مرحلة دوم آموزش به روش متداول بیشتر از سایر روش
های ارتباطی در مرحلة دوم آموزش به  همچنین میانگین مهارت

روش  سایر  از  کمتر  ترکیبی  نمرة  روش  به  توجه  با  هاست. 
پیش مهارت در  ارتباطی  می های  که  آزمون  گرفت  نتیجه  توان 

های خودراهبر و متداول و ترکیبی باعث افزایش  ه روش آموزش ب
و بین این سه روش،    آموزان شده استهای ارتباطی دانشمهارت

ارتباطی  مهارت  ایجاد  بر  خودراهبر  روش  به  آموزش  تأثیر 
هاست.دبستانی بیشتر از سایر روش یادگیرندگان دو زبانة پیش 

 های ارتباطی ها در مراحل مختلف بر میزان مهارتوزشنتایج آنالیز واریانس آزمون اثرات آم .8جدول 

 داریسطح معنی F میانگین مجذورات  درجه آزادی مجموع مجذورات آزمون 

 ها گروه

 00/0 76/6 46/2 8 74/19 پذیرش کرویت

 001/0 76/6 71/5 45/3 74/19 گیسر  –گرینهاوس 

 00/0 76/6 59/3 49/5 74/19 فلت  -هیون

 02/0 76/6 74/19 1 74/19 حد پایین

 خطا

   36/0 80 19/29 پذیرش کرویت

   84/0 53/34 19/29 گیسر  –گرینهاوس 

   53/0 96/54 19/29 فلت  -هیون

   92/2 10 19/29 حد پایین

 
 های ارتباطی بر مهارت آموزش  هایروش مقایسة میانگین :2 نمودار
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 بحث 
ازجمله اهداف تعلیم و تربیت، رشد و تحول مطلوب و رو به  

اندرکاران  مردان و دستکمال کودک است که به این منظور، دولت
کارگیری منابع های مناسب و به ریزیآموزش و پرورش با برنامه 

تکامل  و  رشد  برای  را  مساعدی  زمینة  مادی،  و  انسانی  موجود 
ها را های بالقوة آن دن تواناییجانبة کودکان و به فعلیت درآورهمه

ریزی برای دورة پیش ها، برنامهکنند. ازجملة این برنامهفراهم می
برنامه در  که  است  دبستان  بسیار از  نقش  آموزش،  روش  ریزی 

های آموزان دارد؛ ازجمله روشپررنگی در تربیت و پرورش دانش 
ث های نوین تدریس اشاره کرد که باعبه روش توان  آموزش می

دانش  فعالیت فعال شدن  در  انگیزة  آموزان  افزایش  های کالسی، 
آموزی، درگیر شدن آنان در فرایند آموزش، کنجکاوی  آنان به زبان 

ها در محیط اجتماعی و پذیری آنو کاوشگری و افزایش انعطاف 
می  روش کالسی  در  آنچه  شود.  آموزش،  فعال  و  نوین  های 

شود؛ یادگیرنده بر  دگیری میدهند، سبب یاآموزان انجام می دانش 
اثر تأثیر خود بر محیط و واکنش فعال در برابر محیط، به پیشرفت 

های آموزش نتایج حاصل نشان داد که روش  .[40]یابددست می
زبان  بر  سنتی  و  زبانة  ترکیبی، خودراهبر  دو  یادگیرندگان  آموزی 

دبستانی، تأثیر معناداری دارد و روش آموزش ترکیبی نسبت  پیش
آموزی یادگیرندگان دو ها بیشترین تأثیر را بر زبان شبه سایر رو 
پیش  نتزبانة  با  حاصل  یافتة  دارد؛  پژوهش دبستانی   های ایج 

)موسوی راستی  و  بیانی  )2015کیاسری،  صفاریان  (؛ 2010(؛ 
( گلوه  مهدی2010جعفری  )(؛  فاتحی  و  آقاجانی  2013زاده  و   )

استهم(  2010) جدیدترین   .[44-41]  سو  ترکیبی،  یادگیری 
به نظریه در آموزش  اذعان  پیوسته و مرتبط است. تی همهای  یل 

اطالعات  می به  ترکیبی  یادگیری  روش  در  فراگیران  که  کند 
عهده   به  را  خود  یادگیری  مسئولیت  و  دارند  دسترسی  بیشتری 

یرند و در هر زمان که مایل باشند، قادر خواهند بود که به  گمی
. یادگیری ترکیبی، تغییر  [45]  محتوای آموزشی دسترسی پیدا کنند

شدة های الکترونیک به یک برنامة تکمیل و تحول طبیعی آموزش
ای است که برای حل مؤثر مسائل و مشکالت با یک  چندرسانه 

به کار می م در یادگیری ترکیبی، رود. موضوع مه روش مناسب 
های آموزشی است که با  انتخاب ترکیبی درست از مواد و روش

گیری کمترین هزینه، بیشترین تأثیر آموزشی را داشته باشد. بهره
شیوه  امکانات  تکنولوژیاز  و  یادگیری  نوین  پیشرفتة  های  های 

فناوری اطالعات و ارتباطات، عالوه بر درگیر کردن یادگیرندگان 
محوری های متنوع الکترونیکی یادگیری، روحیة پژوهشطدر محی

آن  در  را  خالق  تفکر  قدرت  میو  پرورش   !Error]  دهدها 

Bookmark not defined.].    در ترکیبی  متد  از  استفاده 
نوین آموزشی،  های  گیری از تکنیکدبستانی با بهرهآموزش پیش

آموزان فراهم و امکان زمینة پرورش یادگیری اثربخش را در دانش 
کند. ترکیب متن و تصاویر دیداری و تعمیق یادگیری را ایجاد می

موجب  ترکیبی،  روش  در  لغات  آموزش  و  ارائه  برای  صوتی 

این لغات می از  شود و حافظة  یادگیری و تعریف واقعی و عینی 
بخشد و رشد  داری این افراد را بهبود می مدت و حافظة دیکوتاه

در   لغات  یادآوری  و  یادسپاری  و  زبانة  یادگیری  دو  یادگیرندگان 
میپیش افزایش  را  تجسم  دبستانی  توانایی  تقویت  باعث  و  دهد 

این دانش های زباندیداری و مهارت  گردد. آموزان می آموزی در 
را فراهم    یادگیری ترکیبی، دسترسی به محتوا و منابع یادگیری

پیشرفت می از  بازخورد  دریافت  برای  مربیان  توانایی  و  کند 
می  بهبود  را  ترکیبی، یادگیرندگان  یادگیری  همچنین  و  بخشد 

چندگانهفرصت و  های  تعامالت  ارتباطات، همکاری،  برای  را  ای 
دهد؛ بنابراین، یادگیری ترکیبی، سهولت  کنترل یادگیری ارائه می 

آموزش محتوای  به  آسان میدسترسی  را  افزایش  ی  باعث  و  کند 
 .[46] شودرضایت فراگیران می 

روش  که  داد  نشان  حاصل  نتایج  آموزش همچنین  های 
های ارتباطی یادگیرندگان دو  خودراهبر، ترکیبی و سنتی بر مهارت

دبستانی، تأثیر معناداری دارد و روش آموزش خودراهبر  زبانة پیش 
های ارتباطی  ر را بر مهارتها بیشترین تأثیش نسبت به سایر رو 

بهروزی   هایآموزان دارد. پژوهش حاصل با نتایج پژوهشدانش 
( همکاران   & Oliveira(؛  1987)  Brockett(؛  2013و 

Simoes  (2006  و )Lounsbery  ( 2009و همکاران  ) سو  هم
شامل .  [49-47]  است که  یادگیری  امر  در  بودن  خودراهبر 

شود، بر میزان خودمدیریتی، رغبت به یادگیری و خودکنترلی می
میرضایت اثر  زندگی  از  نوآموزان   !Error]  گذاردمندی 

Bookmark not defined.]  افرادی خودراهبر،  فراگیران   .
فعال و خودجوش هستند که به جای انتظار کشیدن منفعالنه برای  

گیرند.  یادگیری واکنشی، ابتکار عمل را در یادگیری به دست می 
با توجه به انگیزة باال، یادگیری آنان پایدار است و تداوم خواهد  

این داشت مسئولیت.  خود  زندگی  در  افراد  بیشتری  گونه  پذیری 
از فرایند خودنظم    برند دهی در یادگیری خویش سود می دارند و 

دانش [50] خودراهبر،  روش  در  می .  سعی  هنگام آموزان  کنند 
مواجهه با مسائل و کلمات اشتباه، قبل از یاری گرفتن از دیگران،  

و   نمایند  کار  به  آغاز  خود،  از  کردن  سؤال  مدیریت  با  خودشان 
یادگیری را به عهده بگیرند و خود را کنترل کنند؛ به همین دلیل 

می  نشان  رغبت  یادگیری  کبه  بهبود  دهند  باعث  امر  این  ه 
 شود. های ارتباطی در آنان می مهارت

 تضاد منافع 
 بین نویسندگان تضاد منافع وجود ندارد.

 

 گیرینتیجه
با محدودیت  دیگر  پژوهش  هر  همانند  هایی پژوهش حاضر 

همانند استفادة تنها از یکی از ابزارهای تحقیق، پرسشنامه و عدم  
محدودی و  ابزارها  سایر  از  دورة تاستفاده  و  جغرافیایی  های 

شود که پژوهش حاضر تحصیلی مواجه بود؛ بنابراین پیشنهاد می
دوره در  و  جغرافیایی  مناطق  سایر  مختلف در  تحصیلی  های 
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تعمیم قدرت  تا  شود  یابد.یافتهعملیاتی  افزایش  اساس   ها  بر 
شود، ترتیبی داده شود تا  های حاصل از پژوهش پیشنهاد مییافته

شیوه  روی  پیش بر  نوآموزان  به  تدریس  تحقیقات  های  دبستانی، 
هایی  دقیق بتوان راهکار بیشتری صورت گیرد تا با کسب اطالعات  

زبان  مهارت  افزایش  افزایش  جهت  و  زبانه  دو  کودکان  آموزی 
براین، باید دربارة محل  های ارتباطی آنان ارائه داد. عالوهمهارت

ب مؤثر  عوامل  از  یکی  که  فراگیران  ذکرشده  زندگی  متغیرهای  ر 
 است، پژوهشی انجام شود. 

 

 مالحظات اخالقی 
حاصل اجرای پایانامه کارشناسی ارشد به تاریخ  این پژوهش  

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی  1395/  13/10تصویب  
می باشد. 
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