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  چکیده
 دآموزيسوا زبان شناختیواج آگاهی مقایسه حاضر، تحقیق اصلی هدف
 از که بود سال 9 الی 7 سنی گستره زبانه سه و دو یک، کودکان در

 آماري جامعه شد. استفاده مقطعی ايمقایسه -علی تحقیق روش
 ارومیه و تهران شهر پسرانه دولتی هايتاندبس هسال 9 تا 7 آموزاندانش
 و دسترس در روش با نمونه بودند. 1397-1398 تحصیلی سال در

 آزمون لیست چک با هاداده شد. تعیین نفر 40 زبان هر براي هدفمند،
 مانوا آزمون با و آوريجمع )،1384( منیع میکائیلی شناختیواج آگاهی
 زبانه، یک کودکان بین که داد نشان حاصل نتایج شدند. تحلیل و تجزیه
 صداي ترکیب داراي کلمات تشخیص لحاظ به زبانه سه و زبانه دو

 تشخیص ،انتهایی صداي بنديطبقه ارايد کلمات تشخیص ،نخست
 ،میانی واج حذف ،آغازین واج حذف و نامیدن ،واجی تقطیع ،قافیه
 و هجایی ترکیب ،واژه درون واجی ترکیب ،پایانی واج حذف و نامیدن
 زبانه دو و سه کودکان و دارد وجود تفاوت شناختیواج آگاهی کل نمره
 داشتند زبانه یک کودکان به نسبت بهتري عملکرد هازمینه تمام در
)05/0 P=.( مادري زبان کنار در آموزشی هايزبان افزایش نتیجه، در 

  شود.می شناختیواج آگاهی تقویت باعث آموزان،دانش
  

  کلیدي هايواژه
  سال 7 تا 3 کودکان سوادآموزي، زبان شناختی،واج آگاهی

 
 
 
 
 

Abstract 
The main purpose of this research was to compare the 
phonological awareness of the language of literacy in 
monolingual, bilingual and trilingual children aged ٧ 
to ٩ years. The research method was cross-sectional. 
Causal-comparative research. The statistical popula-
tion consisted all of boys from 7 to 9 years old in 
public schools in Tehran and Urmia city in the aca-
demic year of 2018-2019. The A sample of ۴٠ people 
was determined for each language using the available 
and targeted method. The data were collected with 
the checklist of the phonological awareness Mikaeli 
Manih (2005), and analyzed with the MANOVA test. 
the Results showed that there is difference between 
monolingual, bilingual and trilingual children’s in 
recognize words with prime sound composition, rec-
ognize words with end-to-end voice classification, 
rhyme detection, phonological segmentation, naming 
and deleting the initial phoneme, remove the middle 
phoneme, naming and deleting the final phoneme, the 
phonetic composition of the word, syllable composi-
tion. there is a difference between trilingual and bi-
lingual in the total score of phonological awareness 
and children performed better in all fields (0/05). It is 
concluded that the increase of educational languages 
along with the students' mother languages strengthens 
phonological awareness.  
 
Keywords 
Phonological Awareness, Literacy Language, Chil-
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  مقدمه
 و یادگیري ،بشري پیشرفت عوامل ینترمهم از یکی زبان
 تفکر وسیله و بوده موجودات سایر با انسان زندگی تمایز وجه
 در یادگیري و تعامل عامل ینترمهم و انسانی اندیشه و

 آموزشی سیستم اصلی معضالت از یکی اما ،است مدرسه
 و تعلیم رام در چندزبانه یا دو آموزاندانش وجود ما، کشور
 یا دو وجود متأسفانه ).1386 ،یزدانی و (قرآنی است تربیت

 لبه دو شمشیر یک همانند آموزاندانش بین در 1چندزبانی
 عامل هم و بوده آنها یادگیري در پیشرفت عامل هم و بوده
 یک زبانهچند یا دو تربیت و تعلیم امروزه است. یادگیري عدم

 در مؤلفه یک هبلک ؛شودنمی انگاشته درسی موضوع
 آموزشی و اقتصادي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، چهارچوب
 از ناشی تواندمی تربیت و تعلیم نوع این که ،شودمی محسوب
 گراییملی زبانی حقوق هايجنبش و هانهضت مهاجرت،
 و (شادمان باشد جذب هايسیاست به پاسخ در حتی یا محلی
 امري چندزبانگی یا دو دةپدی ،کنونی جهان در ).1397 ایکان،
 حداقل آن گویشوران بین در که کشوري یافتن و تاس يعاد
 نظر به محال امري اًتقریب باشد، تهنداش وجود زبانچند یا دو
 بر عالوه که شودمی خوانده 2زبانه چند یا دو فردي .درسمی
 دیگر زبان در اندازههم هايمهارت داراي خویش اول زبان
 را آنها از یک هر بتواند که باشد داشته ار توانایی این و باشد
 دهد قرار استفاده مورد همانند، شرایط در و مساوي طور به

 که است حالتی از عبارت زبانگی یک ).1396 زاده، (مصطفی
 بیند.می آموزش و نموده تکلم خود مادري زبان به فرد

 از غیر دیگري زبان به فرد که است حالتی از عبارت دوزبانگی
 حالتی از عبارت چندزبانگی بیند.می آموزش خود مادري زبان
 زبان چند یا دو یا یک به مادري زبان بر عالوه فرد که است
 و سیفی ،فقیهی ،حمادي( بیندمی آموزش و نموده تکلم دیگر
 هايبرنامه زبانه چند یا دو تربیت و تعلیم ).1397 ،ناطقی
 در پایین انشتو با موزانآدانش آنها طی که هستند آموزشی
 زبان کمک با را خود دروس از تعدادي ،آموزشی رسمی زبان
  ).2005 ،3دگوئیسدلئون( گیرندمی یاد شانمادري
 مختلفی نظرات چندزبانگی یا دو معایب و مزایا بررسی در
 شده مطرح کنندمی فعالیت زمینه این در که محققانی توسط

                                                
1. Two or More Languages 
2. Bilingual or Multilingual 
3. Lundquist 

 دادند نشان )2017( 4همکاران و جاسنسکا که طوري هب است.
 شیب یسیانگل -ییایاسپان و يفرانسو زبانه دو آموزاندانش که
 لیتحل و هیتجز با همراه چپ یموقت یخلف مناطق در را یفعال
 چپ یشانیپ مناطق در حد از شیب يسازفعال و صدا ییآوا

 تحقیقات بیشتر دارند. یشناسواج لیتحل و هیتجز با همراه
 همراه منفی نتایج با بانگیدوز که است آن از حاکی قبلی
 عقب از زبانه دو کودکان که را تصور این تحقیقات این .است

 دارند تريپایین هوشی ضریب برند،می رنج تحصیلی ماندگی
 رفتار اجتماعی نظر از زبانه یک کودکان با مقایسه در و

 و زاده(حسن کندمی تأیید دارند، غیرمعمولی و ناسازگارتر
   .)1393 ،گرجی نژاد مهدي

 الدر، و دیویس از نقل به ؛1993( 5بروس و کاراروالس
 صورت هب شناختیواج آگاهی که اندکرده تاثبا )2006
 یگاهآ .کندمی رشد زبانه دو کودکان براي متفاوتی

 يبعد هايییتوانا کننده یبینپیش خود نوبه به یشناختواج
 و لوسادا (ویدال، است نوشتن و خواندن جمله از سواد،
 بیان )2019( 7همکاران و پفوست همچنین ).2020 ،6ویگاریو
 منجر یمقدمات حروف دانش و شناختیواج یآگاه که دارندمی
 بهتري نحو به کودکان مطلب درك و کلمات خواندن به
 آگاهی سطح هک اندداده اننش مطالعات دیگر .شودمی
 براي زبان ره در را خواندن مهارت طحس شناختی،واج
 شامل ،8شناختیواج آگاهی کند.می بینیپیش زبانه دو کانودک

 معنایی نقش به توجه بدون شده گفته کلمات ساختار به وقوف
 از کلمات بداند کودك که ايگونه به است، آنها نحوي و

 اندشده ساخته واج یا هجا مانند کوچکتري هايبخش
 صوتی واحد ترینکوچک واج ).2017 ،9بارتون و وسترولد(

 به کند.می ایجاد معنایی تفاوت ولی ندارد معنی که است زبان
 هجا است. حروف (صدا) آوایی شکل همان واج دیگر، عبارت

 گرددمی کلمات شدن ساخته باعث و ایجاد هاواج ترکیب از
 سه شامل شناختیواج آگاهی ).2007 ،10تریمن و لتونن(

 از هیآگا و هجایی درون ساختارهاي هجا، از آگاهی ؛سطح
 و کاظمی دستجردي ظریفیان، چالشتري، (جاللیان است واج

                                                
4. Jasińska and et al. 
5. Carvalles & Bruce 
6. Vidal, Lousada, And Vigário 
7. Carvalles & Bruce 
8. Phonological Awareness 
9. Westlund & Barton 
10. Lehtonen & Treiman 
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 ترکیب و تقطیع حذف، قبیل از هاییفعالیت ).1396 مولودي،
 ،1(بریدالو دارند واج از آگاهی هايفعالیت در مهمی نقش واج

 ،3تکواژ ،2واج از اعم خواندن، زیربناي زبانی عناصر ).2011
 را زبان هر خاص يهاویژگی هم کنار در 5معنا و 4نحو
 اجزاي به زیادي حدود تا خواندن مهارت رشد و سازندمی

 آگاهی لذا ).2013 ،6رمیا و غفور( است وابسته واژگانی
 حساسیت به که است فرازبانی توانایی نوعی شناختیواج

 از حاکی و گرددمی باز گفتاري زبان صوتی ساختار به نسبت
 صوتی ساختار مورد در اندیشیدن براي فرد ظرفیت و قابلیت
 آگاهی آموزش ).2004 ،7کارلیس و ساویج( است گفتاري زبان
 و خواندن آموزش هبرنام یک از مهمی بخش تواندمی واجی
 مشکل داراي کودکان هم و عادي کودکان به هم نوشتن،
 یاهآگ آموزش ).2015 ،8دکامبریر و (دسمونتت باشد خواندن
 انیجر از منفرد کلمات کردن جدا مانند ییکارها در یواج
 آگاهی قشن ).2016 ،9همکاران و (پادشک دارد نقش گفتار
 از یکی که جاست بدان تا خواندن موفقیت در شناختیواج

 حوزه در و نارساخوانی ۀزمین در هانظریه ترینمطرح
 (جاللیان است شناختیواج نقص نظریه زبان، یشناسروان

 یآگاه هايمهارت بر سلطت .)1396 همکاران، و چالشتري
 برخوردار کسب خواندن و نوشتن در یاساس تیاهم از یواج

 یزبان هايییبازنما به چاپ نینماد اطالعات لیتبد رایز است،
 عناصر به توجه ژهیو به کودکان، زبان یقبل تجربه براساس
 اینکه و )2015 ،10کندلیس مک و فیهد (گوردن، است کلمات

 یشناختواج یآگاه لکردعم در است ممکن یمختلف واملع
 نییپا سطح جمله از ؛باشند داشته نقش انتظار حد از کمتر

 به یدسترس عدم دور، جوامع در اجتماعی اقتصادي وضعیت
 به یدسترس عدم و ارتباط در سواد از قبل هايتیفعال و سواد
 يحد تا است ممکن نیا خانه؛ در سواد هیاول هايتیفعال
 و (وب باشد نیوالد از ياریبس سواد کم سطح از یتابع

 ).2020 ،12همکاران و شارما ؛2018 ،11یلیامز
                                                
1. Breedlove 
2. Phoneme 
3. Morpheus 
4. Syntax 
5. Meaning 
6. Ghafur & Ramia 
7. Savage& Carlisle 
8. Dessemontet & De Chambrier 
9 .Patscheke and et al. 
10. Gordon, Fehd & McCandliss 
11. Webb & Williams 

 است، مؤثر بسیار خواندن یادگیري در که هاییمهارت از
 گرانپژوهش مبنا، همین بر است؛ واج از آگاهی مهارت
 آگاهی مهارت که اندکرده اشاره خود مطالعات در متعددي

 است خواندن ريیادگی در خوبی هکنند بینیپیش شناختیواج
 که است داده نشان تحقیقات نتایج ).2012 ،13هولم و (داف
 بر نوشتن، و خواندن بر گذاشتن تأثیر بر وهالع مهارت این

 بازخورد و درك نظیر( زبان و گفتار هايمؤلفه از بسیاري
 در صدا واحد کوچکترین واج .دارد اثر نیز درکودکان )شنیداري

 (فاستر، کندمی ایجاد واژه نايمع در را تفاوت که است زبان
 آگاهی آموزش ).2015 ،14موریس و رومسکی سوچیک،

 ياریبس در یمیمستق نقش واج، سطح در ژهیو به شناختی،واج
 دارد. یهج و ییرمزگشا جمله از سواد توسعه هايلفهؤم از
 در يرمزگذار و ییرمزگشا و هاواج سطح در یآگاه نیب
 حروف رایز دارد وجود يوندیپ ییالفبا ينوشتار هايستمیس

 در یآگاه یعنی هستند. ينوشتار کلمات در هاواج دهندهنشان
 قادر را کودکان الفبا، حروف دانش با همراه واج، سطح

 ترسیم هاواج يرو حروف چگونه که کنند درك سازدیم
 .شوندیم بیترک هم با يگفتار کلمات جادیا يبرا و شوندمی

 درك در یمیرمستقیغ ریتأث شناختیاجو آگاهی ،نیا بر عالوه
 خواندن روان به مربوط ییرمزگشا مهارت رایز ؛دارد مطلب
 (انجمن کندیم کمک مطلب درك به خود نوبه به که است
  ).2020 ،15سوادآموزي المللیبین

 تکالیف کل در تفاوت وجود مختلفی هايمطالعه در
 و بانهز یک موزانآدانش بین شناسیواج آگاهی شده بررسی

 همکاران، و هسو جو (شی است شده تأیید زبانه سه و دو
 و حسناتی ؛2014 لیت، و سوزا ؛1995 ،گنسی و كبرو ؛2019

 و فرد فصیحانی ؛1390 ،منیع میکائیلی ؛1391 همکاران،
 ؛1385 ،فراهانی و منیع میکائیلی ؛1389 ،منیع میکائیلی
 گسترده مطالعات دیگر پژوهشی در ).1384 منیع، میکائیلی
 هايمهارت بین نیرومند رابطه از حاکی )2005( 16گیلون
 17چن و یانگ است. خواندن یادگیري با شناختیواج آگاهی

 در شناختیواج آگاهی بررسی به که تحقیقی در )2012(

                                                                
12. Sharma and et al. 
13. Duff & Hulme 
14. Foster, Sevcik, Romski & Morris 
15. International Literacy Association 
16. Gillon 
17. Yeung & Chan 
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 در فقط ،اندهپرداخت چینی و انگلیسی زبان طبیعی کودکان
 عنوان به شفاهی زبان در کفایت زبان چینی کودکان

 نتایج همچنین .شد مشخص خواندن مهارت کننده بینیشپی
 شناختیواج آگاهی که داد نشان )2006( 1نیکولسون تحقیقات

 بینیپیش ترینقوي از ابتدایی تحصیالت ماقبل دورة در
  .است یادگیري و خواندن امر در موفقیت هايکننده

 یا دو زمینه در اصولی آموزش به ما کشور در متأسفانه
 مجامع در افت باعث این و شودنمی توجه انگیچندزب
 کشور رسمی پرورش و آموزش در افت حتی و المللیبین
 مسئله این گویاي روشنی به پرلز و تیمز آمارهاي گردد.می
 و داخل در خواندن سواد پیشرفت لحاظ از ایران که است
 طوريبه )1397 همکاران، و حمادي( است افت دچار خارج
 متوسط که دهدمی نشان 2019 سال تیمز تایجن مندرجات که

 با مقایسه در التسوا به ایرانی آموزاندانش پاسخ درصد
 ترپایین درصد 30 تا 20 کننده شرکت کشورهاي میانگین
 ).1398 پرورش، و آموزش مطالعات (پژوهشگاه است

 ترینتازه اساس بر ایران، علم باندیده گزارش به همچنین
 سال پنج هر که پرلز و یکبار سال چهار هر هک تیمز بنديرتبه
 در ،2015 سال در ایرانی آموزاندانش شود،می انجام بار یک
 پیشرفت المللیبین مطالعه و علوم و ریاضیات آموزش روند
 ارزیابی این در کننده شرکت کشور 47 بین در خواندن سواد
 ،گرجستان بحرین، شیلی، مصر، ترکیه، نظیر کشورهایی از بعد

 کشورهاي از قبل و عمان و قطر عربی، متحده امارات
 از است. گرفته قرار 43 جایگاه در کویت و عربستان مراکش،

 نیز 2011 سال بنديرتبه در کشور 41 کشور، 47 این بین
 هفت و ایران موزانآدانش نمره متوسط که اندداشته شرکت
 از رکشو 17 نمره داشته، افت قبل بنديرتبه به نسبت کشور
 متوسط و یافته افزایش ایران ايمنطقه رقباي اغلب جمله
 قبل دوره با چندانی تفاوت دیگر کشور 16 موزانآدانش نمره
 آموزشی سیستم بودن نادرست دلیل به این و است نداشته
 این از استفاده عدم و مختلف هايزبان با برخورد در کشور
 همکاران، و حمادي( است آموزش و تدریس امر در هازبان

1397.(   
 هک است کشوري جمعیتی، بافت لحاظ به ایران ما ورکش
 خاص هايزبان و هاگویش ها،فرهنگ با را گوناگونی اقوام
 وحدت فارسی زبان که چندزبانه، کشوري ،بردارد در خود

                                                
1. Nicolson 

 رسمی زبان عنوان به و است آن قومی هايگوناگونی بخش
 با .شودمی استفاده آموزشی و اجتماعی ساختارهاي تمام در

 با که مردمانی سکونت لحاظ به ارومیه شهر اینکه به توجه
 ینترمهم از یکی کنند،می تکلم مختلف هايگویش و هازبان

 توجه با مردمان این از کدام هر عقاید و بوده ایران شهرهاي
 در آموزاندانش چون است. متفاوت آنها گویش نوع به

 به توجه با لذا دارند، چندزبانه یا دو حالتی ارومیه شهر مدارس
 دوره اهمیت و کشور) سه با (همسایگی ارومیه شهر موقعیت
 آموزان،دانش علمی باروري و تربیت و تعلیم در دبستانیپیش

 زبان شناختیواج آگاهی مقایسه هدف با حاضر پژوهش
  است. شده انجام زبانه سه و دو یک، کودکان در سوادآموزي

  
  پژوهش روش

 اجراي مدت لحاظ به و ايمقایسه - علی نوع از حاضر قیقتح
 یافتن اینکه دلیل به است. مقطعی بررسی یک آن

 و بود سختی کار مختلف هايزبان داراي آموزاندانش
 تحقیق در جنسیت نقش تداخل از جلوگیري جهت همچنین
 جامعه لذا گرفتند، قرار نظر مد پسر آموزاندانش فقط حاضر،
 9 تا 7 سنی گستره انآموزدانش کلیه شامل تحقیق آماري
 پسرانه دولتی ابتدایی مدارس در تحصیل به مشغول سال
 به توجه با است. 1397-98 تحصیلی سال در ارومیه و تهران
 نفر 15 اي،مقایسه- علی تحقیقات در نمونه تعداد حداقل اینکه
 لذا )،1398 (دالور، است متغیر یک حسب بر گروه هر براي
 سوادآموزي زبان شناختیواج آگاهی مقایسه دلیل به نمونه
 به ،سال 9 تا 7 سنی گستره زبانه سه و دو یک، کودکان بین
 آموزدانش نفر 120 کل در و نفر 40 یکسان، و مساوي طور

 40 تهران، مدارس از زبان) (فارس زبانه یک کودك 40(
 ستانشهر مدارس از زبان) فارس و (ترك زبانه دو کودك
 از زبان) فارس و کرد (ترك، زبانه سه کودك 40 و یهاروم

 دسترس در صورت به که بودند، ارومیه)، ستانشهر مدارس
 به مربوط پرورش و آموزش با الزم یهماهنگ .شدند انتخاب

 سپس .گرفت صورت معلمین و دارسم ،ناحیه هر
 مدارس از دسترس در و تصادفی غیر ورتص به آموزاندانش
 صورت به آنها براي شناختیواج آگاهی آزمون و ابانتخ

 هوش، نظر از تبایسمی هاآزمودنی شد. انجام انفرادي
 نداشته مردودي سابقه بوده، طبیعی انزب و رگفتا رشد شنوایی،

 به قادر باید نیز دوزبانه کودکان .کنند کاريهم رگآزمون با و
 قبل کودکان که آنجایی از .ندباش زبان دو هر در نبیا و درك
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 مورد گفتار و نواییش و هوش نظر از مدرسه هب ورود از
 پرونده به مراجعه با موارد نای ،گیرندمی رقرا سنجش
 مسئولین رضایت کسب جهت .آمد تدس هب آموزاندانش
 هاآن به کار روش و تحقیق اهداف تبیین زا پس مدرسه
 بر وئیس اثر گونه هیچ تحقیق این انجام که شد داده توضیح
 از سري یک بررسی جهت فقط و تهنداش وزانآمدانش

 آزمون که شد سعی امکان حد تا همچنین است. اهتوانمندي
 وارد آموزاندانش آموزش به آسیبی که شود انجام اعاتیس رد
 و سال 8 آموزاندانش اکثریت سن میانگین همچنین .کندن

  است. ابتدایی دوم آنان تحصیلی پایه
  

  سنجش ابزار
 منیع میکاییلی توسط آزمون این شناختی:واج آگاهی آزمون

 و شناختیواج آگاهی نظري بنیادهاي اساس بر و )1384(
 - براید مک مانند حوزه این معتبر هايپژوهش هايسنجه
 فن و یونگ دي )،1997( 2همکاران و نرواگ )،1996( 1چانگ
 روایی است. شده ساخته )1379( سلیمانی و )؛2003( 3درلی
 عاملی تحلیل طریق از آن هايزیرمجموعه و سنجه این سازه

 چند ساختار مؤید حاصل نتایج و بررسی تأییدي و اکتشافی
 الف) بود. نظر مورد هايمؤلفه مناسب سنجش و عاملی
 یا هاجوا تا دهدمی امکان فرد به توانایی ینا صدا: بنديطبقه
 و شناسایی را واژه تلفخم هايشخب و هاواژه تاصوا

فه این کند. نامگذاري  بنديطبقه آزمون خرده سه طریق از مؤلّ
 قافیه شخیضت و اییهانت صداي بنديطبقه ،ستخن صداي
 بررسی تهج )1384( فراهانی و منیع میکائیلی شد. بررسی

                                                
1. Mcbride-Chang  
2. Wagner And et al. 
3. De Jong& Van Der Leij 

 و کردند استفاده بازآزمایی روش از هاآزمون خرده مۀه پایایی
 ،94/0 را ستخن صداي بنديطبقه آزمون خرده پایایی مقدار
 90/0 را قافیه تشخیص و 91/0 را اییهانت صداي بنديطبقه

 استفاده با هاآزمون پایایی حاضر مطالعه در و اندکرده گزارش
 ترتیب به کرونباخ آلفاي درونی همسانی تعیین ضریب از

 پژوهشی اهداف براي که آمد دستبه 80/0 و 84/0 ،88/0
 گیريبهره با مؤلفه این صدا: تقطیع مؤلفۀ ب) هستند. مناسب

 شد. گیرياندازه واج نامیدن و حذف و واج تقطیع آزمون دو از
 واج، تقطیع آزمون هايآزمون خرده و آزمون دو اصلی هسته
 واج حذف نامیدن، و نآغازی واج حذف نامیدن، و واج حذف
 شیوة است. نامیدن و انتهایی واج حذف و آن نامیدن و میانی
 منیع میکائیلی .بود قبلی آزمون همانند ءاجرا و گذارينمره

 روش از هاآزمون خرده همۀ پایایی بررسی تهج )1384(
 تقطیع آزمون خرده پایایی مقدار و کردند استفاده بازآزمایی

 را نامیدن و انتهایی واج حذف ،82/0 ار واج تقطیع براي صدا
 ییایپا نیز حاضر مطالعه در .اندکرده گزارش 97/0 و 87/0

 يآلفا یدرون یهمسان نییتع بیضر از گیريبهره با هاآزمون
 مؤلفۀ ج) .آمد دستبه 77/0 و 80/0 ،78/0 بیترت به کرونباخ
 اهج ترکیب آزمون خرده دو از گیريبهره با مؤلفه این ترکیب:

 هب از هدف شد. سنجیده واژه درون هايواج ترکیب و
 و هجا ترکیب توانایی سنجش هاآزمون خرده این کارگیري
 و یلییکایم پژوهش در .است واژه درون هايواج ترکیب
 يبرا ییبازآزما روش از استفاده با پایایی )1384( فراهانی
 ترکیب و 97/0 بازآزمایی روش با هجا ترکیب آزمون خرده
 حاضر مطالعه در است. شده گزارش 91/0 واژه درون هايجاو

 یدرون یهمسان نییتع بیضر از يریگبهره با هاآزمون ییایپا
 همچنین آمد. دست به 83/0 و 75/0 بیترت به کرونباخ يآلفا
 ربیع و تحریري ،طوس داناي ،الهیج قوامی پژوهش در
 خرده بخش در کرونباخ آلفاي ضریب میزان )1397(

  شناختیواج آگاهی هايمؤلفه معیار انحراف و نمیانگی .1 جدول
  زبانه سه  زبانه دو  زبانه یک  شناختیواج آگاهی

  معیار انحراف  میانگین  معیار انحراف  میانگین  معیار انحراف  میانگین
  63/5  45/13  59/4  10/13  39/2  98/5  نخست صداي
  57/6  08/14  40/3  90/12  20/1  85/5  انتهایی صداي

  81/5  82/13  72/5  37/13  23/2  85/5  قافیه تشخیص
  73/6  05/15  64/5  22/14  97/2  97/7  واجی تقطیع
  28/2  95/7  51/3  95/7  43/2  38/6  آغازین واج
  31/2  90/6  20/2  55/6  06/1  08/3  میانی واج
  25/3  90/7  57/2  85/7  71/2  38/5  پایانی واج

  49/7  35/13  39/6  64/12  87/2  20/7  واجی ترکیب
  44/9  80/29  35/8  80/29  69/7  95/2  یهجای ترکیب
  37/1  28/20  47/2  85/19  92/1  31/1  شناختیواج آگاهی
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 و شمارش هايآزمون خرده( ،72/0 واجی آگاهی هايمونآز
 واجی: جاییجابه و 71/0 واج حذف ،75/0 ها:واج تقطیع

 81/0 هجایی درون آگاهی آزمون خرده بخش در و )70/0
 76/0 هجایی آگاهی بخش در و )جایگزینی آزمون (خرده
 ابتدایی: هجاي حذف ،81/0 هجا: ترکیب هايآزمون (خرده

 )73/0 هجا: حایی جابه و 74/0 انتهایی: هجاي حذف ،76/0
 اند.کرده گزارش 76/0 نیز آزمون کل کرونباخ آلفاي ضریب و
 سنجیروان حوزة صاحبنظران توافق مورد مالك به توجه با
 مناسب پژوهشی اهداف براي را 70/0 باالي ضریب که
 SPSS افزارنرم با هاداده تحلیل )،1398 (شریفی، دانندمی

 در شد. انجام استنباطی و توصیفی سطح دو در 25 نسخه
 در و استاندارد انحراف و میانگین هايآماره از توصیفی سطح
 مانوا آماري آزمون از فرضیات با متناسب استنباطی، سطح
   .شد استفاده

  
  پژوهش هايیافته
 آگاهی هايمؤلفه معیار انحراف و میانگین بخش این در
  است. شده گزارش 1 جدول در هاهگرو تفکیک به شناختیواج

 آگاهی نمرات میانگین )،2( جدول نتایج مطابق
 مورد کودکان بین در آن هايمقیاس خرده و شناختیواج

 گروه اثر داريامعن تعیین براي دارند. تفاوت یکدیگر با بررسی
 از ،آن هايمقیاس خرده و شناختیواج آگاهی نمرات بر (زبان)
 به کودکان این داد نشان آن نتایج که شد استفاده مانوا آزمون
  شتند.دا معنادار تفاوت هم با نمره این لحاظ
 ،بررسی مورد نمونه در کودکان بین ،2 جدول اساس بر
 سطح در آن هايمقیاس خرده و شناختیواج آگاهی نمره در

 بین تفاوت میزان بررسی براي دارد. وجود معنادار تفاوت 05/0
 نظر از سال 9 تا 7 سنی گستره زبانه سه و دو یک، کودکان
 از آن، هايمقیاس خرده و شناختیواج آگاهی نمرات میانیگین

  شد. استفاده LSD تعقیبی آزمون
 9 تا 7 سنی گستره زبانه سه کودکان ،3 جدول اساس بر
 خرده و شناختیواج آگاهی نمرات میانگین نظر از سال

 زبانه یک و زبانه دو کودکان به نسبت آن هايمقیاس

 زبانه سه و دو یک، کودکان بین شناختیواج آگاهی مقایسه .2 جدول
  سال 9 الی 7

  ایتا مجذور  .F  Sig مربعات میانگین  df منابع
  443/0  **001/0  459/46  758/711  2  نخست صداي
  558/0  **001/0  767/73  558/791  2  انتهایی صداي

  481/0  **001/0  227/54  858/802  2  قافیه تشخیص
  495/0  **001/0  832/56  823/588  2  واجی تقطیع
  391/0  **001/0  507/37  075/33  2  آغازین واج
  520/0  **001/0  361/63  858/178  2  میانی واج
  410/0  **001/0  624/40  358/83  2  پایانی واج

  438/0  **001/0 143/45  612/451  2  واجی ترکیب
  356/0  **001/0  350/32  633/625  2  هجایی ترکیب
  625/0  **001/0  942/95  206/77397  2  شناختیواج آگاهی

  )دامنه 2 (آزمون است معنادار 001/0 سطح در همبستگی**

 هامیانگین دوي به دو مقایسه براي LSD آزمون نتایج .3 جدول
  سال 9 الی 7 زبانه سه و دو یک، کودکان بین در
  بنديگروه  تعداد  زبان نوع متغیر

  2 گروه  1 گروه

 صداي ترکیب
  نخست

   98/5  40  زبانه یک
  10/13    40  زبانه دو
  45/13    40  زبانه سه
  916/0  000/1    معناداري سطح

 بنديطبقه
  انتهایی صداي

   85/5  40  زبانه یک
  90/12    40  زبانه دو
  08/14    40  زبانه سه
  248/0  000/1    معناداري سطح

  قافیه تشخیص
   85/5  40  زبانه یک
  37/13    40  زبانه دو
  82/13    40  زبانه سه
  860/0  000/1    معناداري سطح

  واجی تقطیع
   97/7  40  زبانه یک
  22/14    40  زبانه دو
  05/15    40  زبانه سه
  491/0  000/1    ريمعنادا سطح

 حذف و نامیدن
  آغازین واج

   38/6  40  زبانه یک
  95/7    40  زبانه دو
  95/7    40  زبانه سه
  000/1  000/1    معناداري سطح

 واج حذف
  میانی

   08/3  40  زبانه یک
  55/6    40  زبانه دو
  90/6    40  زبانه سه
  621/0  000/1    معناداري سطح

 حذف و نامیدن
  پایانی واج

   38/5  40  زبانه یک
  85/7    40  زبانه دو
  90/7    40  زبانه سه
  987/0  000/1    معناداري سطح

 واجی ترکیب
  واژه درون

   20/7  40  زبانه یک
  64/12    40  زبانه دو
  35/13    40  زبانه سه
  579/0  000/1    معناداري سطح

  هجایی ترکیب
   95/22  40  زبانه یک
  80/29    40  زبانه دو
  80/29    40  زبانه سه
  000/1  000/1    معناداري سطح

 کل نمره
 آگاهی

  شناختیواج

   31/122  40  زبانه یک
  85/195    40  زبانه دو
  28/202    40  زبانه سه
  576/0  000/1    معناداري سطح
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 زبانه دو کودکان عملکرد همچنین داشتند. بهتري عملکرد
 و شناختیواج آگاهی نمره در زبانه یک کودکان به نسبت
  بود. بهتر آن هايمقیاس خرده

  
  بحث و گیرينتیجه
 زبانه، یک کودکان بین مقایسه حاضر مطالعه انجام از هدف
 آگاهی لحاظ به سال 9 تا 7 سنی ةگستر زبانه سه و هزبان دو
 چند واریانس آنالیز آزمون است. سوادآموزي زبان شناختیواج

 نخست، صداي ترکیب داراي کلمات تشخیص متغیره
 تشخیص انتهایی، صداي بنديطبقه داراي کلمات تشخیص
 واج حذف آغازین، واج حذف و نامیدن واجی، تقطیع قافیه،
 واژه، درون واجی ترکیب پایانی، واج حذف و یدننام میانی،
 کودکان در شناختیواج آگاهی کل نمره و هجایی ترکیب
 تفاوت هم با سال 9 تا 7 سنی گستره زبانه سه و دو یک،
 زبانه دو کودکان به نسبت زبانه سه کودکان و شتهدا داريامعن
 مورد موارد بیشتر در زبانه یک کودکان به نسبت آنها و
  داشتند. بهتري عملکرد یسهمقا

 جو شی تحقیقات نتایج با تحقیق این از حاصل هايیافته
 و سوزا )،1995( گنسی و كبرو )،2019( همکاران و هسو
 منیع میکائیلی )،1391( همکاران و حسناتی )،2014( لیت

 میکائیلی )،1389( منیع میکائیلی و فرد فصیحانی )،1390(
 میکائیلی )،1384( منیع ئیلیمیکا )،1385( فراهانی و منیع
 بین دادند نشان همگی که )1384( فراهانی و منیع
 شده بررسی تکالیف کل در زبانه سه و دو ،یک موزانآدانش
 تفاوت بررسی) مورد هايزیرمؤلفه (تمامی شناسیواج آگاهی

 زبانه دو و سه آموزاندانش عملکرد و دارد وجود معناداري
 شناسیواج آگاهی در زبانه یک زانآمودانش عملکرد به نسبت
 پژوهش این هايیافته تأیید در که است همسو هستند، بهتر

 از حاکی آمده دستبه نتایج نیز حاضر پژوهش در زیرا هستند.
 سه و دو یک، کودکان بین شده لحاظ موارد در که بود آن
 دارد. وجود داريمعنی تفاوت سال 9 الی 7 سنی گستره زبانه
 و حسناتی نتایج با حاضر پژوهش براي حاصل نتیجه اما

 نشان همگی که )1995( گنسی و كبرو و )1391( همکاران
 به نسبت زبانه یک آموزاندانش عملکرد اول کالس در دادند

 بهتر شناسیواج آگاهی در زبانه سه و دو آموزاندانش عملکرد
 سه کودکان حاضر پژوهش در زیرا نداشت، خوانیهم بود،
 یک کودکان به نسبت آنها و زبانه دو کودکان به نسبت زبانه
 این که نمودند عمل بهتر شده لحاظ موارد همه در زبانه
 امر این ندارد. همخوانی مذکور محققان نتایج با نتیجه
 آماري جامعه همچنین و بررسی مورد نمونه از ناشی تواندمی

 رکتش ترکیب و فرهنگی نظر از که ارومیه) و تهران شهر (دو
  باشد. داشتند، قرار مختلفی شرایط در کنندگان
 ممکن شده مشاهده دوزبانه يایمزا از یبرخ که یحال در
 یبرخ شود، داده حیتوض هینظر کی توسط کامل طور به است
 طور به متعدد هايهینظر از استفاده با است ممکن گرید

 دو هايمحیط با هنگام زود مواجهه د.شو گرفته يترجامع
 زبانه دو افراد زبانی هايتوانایی در تغییراتی به منجر زبانه
  ).2008 ،1پتیتو و بیکر (کولمن، گرددمی

 سه آموزاندانش که گفت توانمی تحقیق نتایج تبیین در
 در هازبانه یک به نسبت هازبانه دو و هازبانه دو به نسبت زبانه
 و دارند بهتري عملکرد سوادآموزي زبان شناختیواج آگاهی
 شناخت زمینه در مشکلی بودن چندزبانه که دهدمی نشان این
 تقویت باعث و نداشته یادگیري امر در آنها کاربرد و هاواژه
 که ستا این بیانگر قبلی مطالعات نتایج گردد.می نیز آنها

 و ندارد کافی آمادگی مدرسه به ورود براي دوزبانه کودك
 یک کودك به نسبت مدرسه محیط عوامل با او سازگاري

 مناسب بیان در او ناتوانی است. دشوارتر مراتب به زبانه
 احساس معمول حد از بیش کودك که شودمی سبب مطالب
 در شناختیواج آگاهی ).1397 بایکان، و (شادمان کند نگرانی
 بینیپیش ترینقوي از ابتدایی تحصیالت ماقبل دورة
 طوري به است یادگیري و خواندن امر در موفقیت هايکننده
 تنها شناختیواج آگاهی ،دندار اعتقاد محققین اغلب که
 بزرگسالی و کودکی در خواندن رشد قوي کنندة بینیپیش
 است فرازبانی توانایی نوعی شناختیواج آگاهی واقع، در .است
 باز گفتاري زبان صوتی ساختار به نسبت حساسیت به که
 در اندیشیدن براي فرد ظرفیت و قابلیت از حاکی و گرددمی
 تسلط میزان هرچه .است گفتاري زبان صوتی ساختار مورد
 قواعد بر آنها تسلط و مختلف هايزبان به آموزاندانش

 توانندمی باشد، بیشتر آموزشی، چه و طبیعی چه دستوري،
 ترکیب در حتی و مختلف جاهاي در را مختلف کلمات
 باعث این و نموده استفاده دارند، تسلط آنها به که هاییزبان

 و نوشتاري تسلط حتی و شده آنها در یادگیري میزان افزایش
 باعث و رودمی باالتر مختلف هايزبان در آنها گفتاري
 گردد.می آنها در آموزيزبان تقویت و یادگیري میزان افزایش

 یآگاه عنوان با )2019( 2روبرتس و ژانگ که پژوهشی در
 سواد مهارت کسب در ییآوا کالیراد یآگاه و یشناختواج
 دادند، انجام دوم زبان عنوان به ینیچ آموزانزبان در ینیچ

                                                
1. Kovelman, Baker & Petitto 
2. Zhang and Roberts 
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 آموزان،دانش شناختیواج یآگاه اوالً، که است شده مشخص
 و میمستق طور به را تیشخص نوشتن و خواندن مهارت کسب

 ریتأث ییآوا کالیراد یآگاه ثانیاً، .کندمی ینیبشیپ میرمستقیغ
 را تیشخص نوشتن و خواندن مهارت بر ناختیشواج یآگاه

 یآگاه که یمتفاوت يهانقش به آنها جینتا گذارد.ینم واسطه
 سواد يهامهارت رشد در ییآوا کالیراد یآگاه و یشناختواج

 یآگاه نیب ینامشخص رابطه و کنندمی فایا تیشخص
  دارند. اشاره ییآوا کالیراد یآگاه و شناختیواج

 وجود شناختیواج آگاهی بر مختلفی تأثیرگذار عوامل
 واژگان، خزانه درش به توانمی عوامل این جمله از دارد،

 و اجتماعی وضعیت و ژنتیکی لعوام ،تولیدي خطاهاي
 شارها چندزبانگی یا دو و کودکان اجتماعی تاریخچه اقتصادي،

 دو و زبانه سه که داد نشان نیز حاضر تحقیق نتیجه که کرد
 آنها شناختیواج آگاهی تقویت باعث آموزانشدان بودن زبانه
 و نموده تکلم مختلف هايزبان با آموزاندانش وقتی گردد.می
 مورد خویش کاري و درسی شخصی، زندگی در را آنها

 به و یافته توسعه آنها واژگان دایره دهند،می قرار استفاده
 و زبان گنجینه هرچه و شد خواهند مسلط بیشتري واژگان
 توانست خواهند راحتی به گردد، بیشتر آموزاندانش در لغات
 آگاهی و برده کار به را آنها مختلف هايموقعیت در
 در و دهند توسعه کلمات زمینه در را خود شناختیواج
 لذا، برسند. موفقیت به کاري و درسی شخصی، هايزمینه
 یک و زبانه دو آموزاندانش به نسبت زبانه سه آموزاندانش
 زبانه دو آموزاندانش همچنین و نمود خواهند عمل بهتر هزبان

 شناختیواج تشخیص در نیز زبانه یک آموزاندانش به نسبت
 این که کرد خواهند عمل بهتر شناختیواج آگاهی بردن باال و

 خورد.می چشم به وضوح به حاضر پژوهش نتایج در حالت

 معتقدند )1394( همکاران و ارثی کیان راستا این در همچنین
 هايویژگی ۀمقایس باعث زبان دو با مواجهه معموال که

 عامل همین و گرددمی یکدیگر با زبان دو گرامري و نحوي
 به هم با زبان دو ۀمقایس با زبانه دو کودکان که شودمی باعث
 یادگیري در یابند. دست شده خوانده متن از بیشتري درك
 تأکید مختلف کلمات با سازيجمله تمرین بر معموالً هم زبان
 کودکان تا شودمی باعث تکالیف و هاتمرین همین و شودمی
 به برسند. هازبانه تک از بیشتري دستوري درك به زبانه دو
 شناختی، هايمهارت رشد بر دوم زبان یادگیري کلی روط

   .است گذار تأثیر زبانی و شنیداري
 این د،شومی نهادپیش آمده دستبه نتایج به عنایت با
 هايزبان و شهرها همچنین و مختلف سنین بین در پژوهش
 این هايیافته با را خود نتایج و انجام کشور در موجود مختلف
 آگاهی هايمؤلفه تمام آموزش به دهند. تطبیق پژوهش

 زبانی دایره با کودکان تمام براي و مدارس در شناختیواج
 و شود اماقد زبانه تک آموزاندانش خصوص به متفاوت
 آگاهی ارتقاي و اصوات آموزش بر مبتنی هايبرنامه تمهیدات

 تحصیلی عملکرد بهبود در مهمی گام تواندمی شناختیواج
 نیز هاییمحدودیت پژوهش این انجام در .باشد آموزاندانش
 در نمونه از استفاده به توانمی هاآن ۀجمل از که داشت وجود

 تقویت باعث مختلفی لعوام اینکه و نمود اشاره دسترس
 مقایسه و کنترل که شوندمی کودکان در شناختیواج آگاهی
 پایان در نبود. مقدور تحقیق این در دخیل متغیرهاي تمامی
 دو زبانه، یک کودکان به محدود پژوهش این نتیجه اینکه
 و تهران شهر دو سال 9 تا 7 سنی گستره زبانه سه و زبانه
  است. ضروري آن نتایج تعمیم در الزم احتیاط و است ارومیه
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