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ABSTRACT
Background and Aim: Development of phonological awareness is essential for literacy and it is
a vigorous predictor of reading. Meanwhile, bilingualism is a factor that affects cognitive and
language skills and consequently reading and writing skills, thus it seems necessary to do more
studies to understand the effect of this social factor on educational performance. Considering the
prevalence of bilingualism in Iran, the aim of the present study was to investigate the effect of
school training on phonological awareness of Lak-Farsi bilingual 6 year old children.
Materials and Methods: The current study is a quasi-experimental study using a descriptive
analytic method. Participants were 30 bilingual six-year-old lak-farsi speaking children
randomly selected from among the children who took part in the elementary school entrance
measurement project in Noorabad and Aleshtar city. In the current survey, we used the
Soleimani-Dastjerdi validated phonological awareness tool. The children’s performances were
evaluated again after three months.
Results: The findings indicated that the differences of the mean scores between test-retest were
significant in all the skills (p≤0.001).
Conclusion: The differences between test-retest scores emphasized the importance of school
training for bilingual children. Due to the interconnection between phonological awareness and
literacy, authorities should seriously support the training programs for bilingual children in
kindergartens and preschools.
Key Words: Training, bilingualism, phonological awareness, children
aas.bo zorg i@y aho o.com

Please cite this article as: Fatemeh Hasanati, Mohammadreza Rostami, Abbas Alipour. The effect of school
training on skills of phonological awareness in bilingual Lak-Farsi speaking 6 year old children. J Rehab Med.
2016; 4(4): 28-33.

* Corresponding author. E-mail address: slp.rostami@gmail.com

1394  زمستان،  شماره چهارم. فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی * دوره چهارم

28

تأثیر آموزش رسمی مدرسه ای بر مهارت آگاهی واجشناختی..................

بررسی تأثیر آموزش مدرسه ای بر مهارت آگاهی واجشناختی کودکان دوزبانه
لک-فارس زبان  6ساله
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 1دانشجوی دکتری تخصصی گفتاردرمانی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.
 2دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 3دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
چكیده
مقدمه و اهداف
رشد آگاهی واجشناختی در بررسی سواد دانشآموزان اهمیت داشته و یک پیشبینیکننده قوی برای دستیابی به خواندن میباشدد در ایدم میدان پدیدده دوزبدانگی از عوامد
تأثیرگذار بر تواناییهای شناختی و زبانی و به تبع آن توانایی خواندن و نوشتم است ،بنابرایم بررسی بیشتر و زودهنگام در مورد تأثیر ایم پدیده اجتماعی بر عملکرد تحصدیلی
ایم کودکان ضروری به نظر می رسد با توجه به شیوع باالی دوزبانگی در ایران هدف از ایم مطالعه ،بررسی تأثیر آمدوز مدرسدهای بدر مهدار هدای آگداهی واجشدناختی
کودکان دوزبانه لک-فارس زبان  6ساله میباشد
مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و رو بررسی توصیفی-تحلیلی میباشد جامعه مورد مطالعه در ایم پژوهش  30کودک 6ساله دوزبانه لک-فارسی زبان شهرسدتان نورآبداد
و الشتر می باشد که به صور تصادفی از بیم کودکانی که در طرح سنجش ورود به دبستان شرکت کرده و قبول شده بودند انتخاب شدند برای انجام ایم مطالعده ،از آزمدون
آگاهی واجشناختی سلیمانی-دستجردی که مناسب ایم مقطع میباشد استفاده شد سپس ایم کودکان سه ماه پس از ورود بده پایده اول دبسدتان مدورد بررسدی مجددد قدرار
گرفتند
یافته ها
نتایج بررسیها نشان میدهد که ایم کودکان در همه مهار های آگاهی واجشناختی مورد بررسی در دوبار انجام آزمون تفاو معناداری نشان دادند ()p≥0/001
نتیجه گیری
تفاو نمرا به دست آمده از خرده آزمونهای قب و بعد از آموز داللت بر اهمیت آموز مدرسهای ایم کودکان دارد به دلی ارتباط نزدیک بدیم آگداهی واجشدناختی و
سواد ،مسئولیم باید از برنامههای آموز دوزبانگی در سطوح کودکستان و پیشدبستانی جدیتر حمایت نمایند
واژگان کلیدی
آموز  ،دوزبانگی ،آگاهی واجشناختی ،کودکان
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مقدمه و اهداف
دوزبانگی پدیدهای فراگیر است؛ به گونهای که گستردگی جغرافیایی منجر به رشد زبانهای متفاو گردیده است تحقیقا پیرامون معایب و
مزایای دوزبانگی ،نتایج متناقضی را بیان کردهاند برخی حاکی از مهار های زبانی و شناختی محدودتر در کودکان دوزبانه هستند که البته ایم
تأثیر به میزان شباهت دو زبان نیز بستگی دارد یکی از مسائ مورد بررسی ،خواندن و نوشتم میباشد از فاکتورهای مهم که در یادگیری
خواندن مؤثر است و در طی دو دهه اخیر تحقیقا گستردهای پیرامون آن انجام شده است آگاهی واجشناختی میباشد آگاهی واجشناختی
توانایی فرد در عکسالعم صریح نسبت به صداهای سازنده کلما گفتاری میباشد از اجزای فرازبانی شاید آگاهی واجشناختی مهمتریم باشد
زیرا یک پیشبینیکننده ی قاب قبول برای یادگیری حروف الفباست[]1
راینر و همکاران اشاره کردند که آگاهی واجشناختی و خواندن ارتباط دوجانبه دارند ،به عبار دیگر ،آگاهی واجشناختی در یادگیری خواندن اولیه
تأثیر میگذارد و همچنیم یادگیری خواندن بر روی آگاهی واجشناختی مؤثر است [.]2
برادلی و برایانت ( )1893و الدنبرگ و همکارانش ( )1988در مطالعا دراز مد خود نشان دادهاند که مهار های آگاهی واجشناختی کودک
پیش دبستانی ،توانایی هجی کردن و خواندن بعدی او را پیشبینی کرده و آموز ایم مهار ها خواندن و هجی کردن را در کودکان گروه
کنترل باال میبرد[ ]1تریمم در پژوهش خود توانایی کودکان در تشخیص تجانس و قافیه و کلما مختلف با صدای مشترک را قب و بعد از
آموز خواندن بررسی نمود وی در پژوهش خود نشان داد که کودکان قب از اینکه بتوانند واجهای سازنده قافیه و تجانس را تشخیص بدهند
قادر هستند دو کلمه متجانس را شناسایی کنند همیم کودکان در شناسایی کلما مختلف با واج یکسان موفق نیستند[]3
 Websteraدر مطالعه بلند مد خود ،کودکان  3/6تا  6ساله را از نظر واجشناختی زایا و آگاهی واجشناختی بررسی کردند در بررسی آگاهی
واج شناسی دو تکلیف تجانس و قافیه را به کار بردند نتایج پژوهش نشان داد که همانگونه که کودک در جنبه واج شناختی زبان رشد می کند،
در جنبه آگاهی واج شناختی نیز رشد کرده و می تواند در تکلیف تجانس و قافیه موفق شود[ )1983( Chaney ]2پژوهشی در بیم دو گروه از
کودکانی که به تازگی آموز دیده بودند و گروه دیگر که هیچ آموزشی در زمینه خواندن ندیده بودند انجام داد در ایم پژوهش از تکالیف تقطیع
هجا ،تقطیع واجی و حذف واجی استفاده کرد وی نیز مشاهده کرد که کودکانی که آموز خواندن را دیده بودند در تمام تکالیف امتیاز باالتری
نسبت به گروه دیگر دریافت کردند[]4
 )1991( Wimmerتکلیفی را در دو نوبت پیش از کالس اول و چند ماه پس از ورود به مدرسه به کودکان ارائه کرد و از کودکان خواست
واکهای را جانشیم واکه ناکلمه ارائه شده بکنند کودکان پیش از ورود به مدرسه از عهده تکلیف برنیامدند اما پس از اینکه چند ماهی آموز
خواندن را فرا گرفتند اغلب در ایم تمریم موفق شدند ایم پژوهش گواه خوبی بر ایم نظریه است که کودکان با تجربه خواندن ،توانایی شناسایی
صدا و تغییر صداها در کلما را پیدا میکنند[]5
آگاهی کودکان نسبت به قافیه پیش از آموز خواندن موجب می شود آنها بتوانند در خواندن موفق شوند برخی دیگر از جنبه های آگاهی
واجشناختی که نقش مهمی در مهار خواندن و هجی کردن ایفا میکند ،آگاهی کودک از واجهای سازندهی کلمه است که با آموز خواندن
در کودک به وجود میآید[]4
سلیمانی در سال  1379پژوهشی با هدف بررسی مؤلفههای آگاهی واجشناختی پیش و در حیم آموز خواندن انجام داد در ایم پژوهش دو
گروه کودک  5/5و  6/5ساله که به آمادگی میرفتند و یک گروه  6/5ساله که در کالس اول حضور داشتند شرکت کردند نتایج نشان داد که در
تکالیف تجانس و قافیه هر سه گروه سنی یکسان هستند بنابرایم آموز خواندن و تفاو سنی بیم گروهها موجب تفاو در امتیاز آزمودنیها
نگردیده است میانگیم امتیاز نامیدن واج آغازیم و حذف واج آغازیم ،نامیدن و شناسایی کلما مختلف با واج انتهایی یکسان و ترکیب واجی در
هر سه گروه با یکدیگر تفاو معنادار دارد[]6
پژوهشهایی پیرامون آگاهی واجشناختی و خواندن در مورد کودکان دوزبانه انجام گرفته است برخی مطالعا اثبا کردهاند که آگاهی
واجشناختی به صور متفاوتی برای کودکان دو زبانه رشد میکند[ ]7براک و گنسی کودکان انگلیسی زبانی که به مدارس فرانسوی میرفتند
(گروه دوزبانه) را با کودکان انگلیسی زبان که به مدارس انگلیسی زبان میرفتند مقایسه کردند آنها گزار کردند کودکان دوزبانه و تک زبانه در
تکلیف تشخیص قافیه آغازیم شبیه به هم بودند و در مهار آگاهی از واج ،کودکان تک زبانه سطح باالتری دارند ایم نتایج نقش سوادآموزی
در رشد آگاهی واجشناختی را نشان میدهد همچنیم آنها عنوان کردند کودکان دو زبانه سطح تقطیع هجایی باالتری نسبت به تک زبانهها
دارند[]8
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سوزان ارواچو و چیانگ پی یو ارتباط بیم مهار های واژگان آموزشی کودکان انگلیسی زبان در زبان انگلیسی و فرانسوی و آگاهی واجشناختی
آنها در هر دو زبان را بررسی کردند و نتایج نشان داد که آگاهی واجشناختی فرانسوی زبانها به پیشرفت مهار های واژگانی آنها در زبان
انگلیسی کمک میکند که با یافتههای پیشیم مبنی بر اینکه مهار های آگاهی واجشناختی در طول زبانها انتقال مییابد سازگار است[]9
حسناتی و همکارانش مهار های آگاهی واجی دانشآموزان تک زبانه فارسی زبان و دوزبانه فارسی عرب زبان پایه دوم[ ]10و جاللیپور و
همکارانش دانشآموزان پایه اول شهر اهواز را بررسی کردند[ ]11آزمون آگاهی واجشناختی سلیمانی دستجردی[ ]12برای انجام ایم پژوهش
استفاده گردید و کودکان در سه ماهه اول سال مورد بررسی قرار گرفتند نتایج نشان داد که مهار آگاهی واجی کودکان تک زبانه باالتر از
دوزبانه میباشد
با توجه به ایمکه در کشور ما کودکان دوزبانه در بدو ورود به مدرسه مجبور به ح مسائ به زبان فارسی هستند ،هرگاه در درک مطالب به زبان
فارسی یا بیان ذهنیا خود در فالب زبان مشک داشته باشند در معرض خطر افت تحصیلی ،کاهش فرصتهای تحصیلی و ترک تحصی قرار
میگیرند و در نهایت چنیم گسستگی میان زبان مادری و زبان مدرسه در دانشآموزان ،ارتباط بر پایه انگیزه فرد را با دشواری مواجه میکند
بنابرایم انجام تحقیقا گسترده در رابطه با مهار های آگاهی واجشناختی و ارتباط آن با خواندن دانشآموزان دوزبانه ضروری بهنظر میرسد
مواد و روش ها
ایم پژوهش از نوع نیمه تجربی و رو بررسی توصیفی تحلیلی است برای انجام ایم پژوهش از آزمون آگاهی واجشناختی سلیمانی-
دستجردی استفاده شد[ ]12ایم آزمون شام سه قسمت :آگاهی هجایی ،آگاهی واحدهای درون هجایی و آگاهی واجی است در بررسی
حاضر،خرده آزمونهای تجانس ،قافیه (آگاهی از واحدهای درون هجایی) ،ترکیب واجی ،شناسایی کلما با واج آغازیم یکسان ،شناسایی کلما
با واج پایانی یکسان و نامیدن و حذف واج پایانی (بخشی از آگاهی واجی) آزمون آگاهی واجشناختی دستجردی –سلیمانی که متناسب با کودکان
گروه سنی 6سال تا  6سال و 11ماه تهیه شده است مورد استفاده قرار گرفته است[]12
 30کودک  6سال تا  6سال و  11ماه دوزبانه لک-فارسی زبان شهرستانهای نورآباد و الشتر برای انجام ایم پژوهش انتخاب شدند با تحقیقاتی
که صور گرفت در ایم منطقه ،همه افراد دوزبانه بوده و فرد تک زبانه به ندر یافت میشود ایم آزمون در دو نوبت ،یک بار پیش از ورود به
مدرسه و هنگام سنجش برای ورود به کالس اول و  3ماه بعد از ورود به مدرسه دوباره بررسی انجام شد با توجه به اینکه ایم کودکان در هر دو
بار در محدوده سنی  6سال تا  6سال و  11ماه هستند تقریباً در یک محدوده سنی در نظر گرفته میشوند پس از هماهنگی با آموز و پرور
منطقه ،آزمونگر در زمان طرح سنجش کالس اول کودکان ،در مدرسه حضور یافته و کودکانی را که معیار ورود به مطالعه را داشتند مورد بررسی
قرار داد کودکانی وارد ایم مطالعه گردیدند که در طرح سنجش پذیرفته شده و از نظر هو و شنوایی و گفتار مشکلی نداشتند همچنیم ایم
کودک ان باید قادر به درک و بیان در هر دو زبان باشند جهت کسب رضایت مسئولیم مدرسه و توضیح اهداف پژوهش ،بخش مورد نظر آزمون
آگاهی واجشناختی دستجردی – سلیمانی برای هر آزمودنی به صور انفرادی اجرا شد به ایم ترتیب که پس از برقراری ارتباط با دانشآموز،
نحوهی انجام کا ر برای آزمودنی توضیح داده شده و بخش راهنما به همراه تصاویر آن به آزمودنی ارائه شد هنگامی که آزمونگر اطمینان یافت
که آزمودنی رو انجام کار را فهمیده است آزمون اصلی انجام میگرفت آزمون نوبت دوم ،سه ماه پس از ورود به مدرسه انجام گردید در
تحقیقی که از معلمان کالس اول به دست آوردیم و همچنیم بررسی کتابهای درسی ،ایم دانشآموزان  ،آموز مهار های آگاهی واجی را به
صور آموز رسمی مدرسهای دیده بودند نحوهی نمرهدهی به ایم صور بود که اگر آزمودنی مورد خواسته شده را صحیح پاسخ میداد امتیاز
یک و در صور دادن پاسخ غلط ،امتیاز صفر میگرفت که در برگه ثبت نتایج که از پیش آماده شده بود ثبت میشد سپس نتایج با استفاده از
نرم افزار  SPSSنسخه 16مورد تجزیه و تحلی آماری قرار گرفت
یافتهها
با استناد به نتایج آزمون  kolmogorov-smirnovتوزیع متغیر از توزیع طبیعی پیروی میکند بنابرایم دادهها با استفاده از آزمون تی
زوجی مورد تجزیه و تحلی قرار گرفت نتایج بدست آماده از بررسی مهار های آگاهی واجشناختی کودکان دوزبانه لک-فارسی زبان در جدول
زیر آورده شده است:
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حسناتی و همکاران.................

جدول  :1دادههای حاصل از بررسی تأثیر آموزش رسمی بر مهارت آگاهی واجشناختی کودکان
دوزبانه لک-فارسی زبان  6ساله ()n=30

متغیرهای آماری
خرده آزمون
تجانس
قافیه
ترکیب واجی
تشخیص کلمات دارای واج آغازین
یکسان
تشخیص کلمات دارای واج پایانی
یکسان
نامیدن و حذف واج پایانی

انحراف معیار

میانگین

P.value

قبل

بعد

قبل

بعد

6/23

8/07

1/06

/62

*p≥0/001

6/03

7/92

1/21

/68

*p≥0/001

6/46

8/03

1/17

/72

*p≥0/001

5/73

7/88

1/11

/51

*p≥0/001

5/30

7/73

1/31

/53

*p≥0/001

8/30

9/38

/92

/57

*p≥0/001

همان گونه که در جدول مشخص است میانگیم امتیاز مهار های مورد بررسی ایم کودکان قب از ورود به مدرسه نسبت به بعد از ورود به
مدرسه کمتر بوده و تفاو میانگیم در دوبار انجام آزمون در همه مهار ها معنادار میباشد ()p≥0/001
بحث و نتیجه گیری
ایم پژوهش به منظور بررسی مهار آگاهی واجشناسی کودکان دوزبانه لک فارسی زبان  6ساله و تأثیر آموز رسمی مدرسه بر آگاهی
واجشناسی انجام شد نتایج به دست آمده پس از تجزیه و تحلی نشان داد که میانگیم امتیاز همه مهار ها در دوبار انجام آزمون در ایم
کودکان تفاو معنادار دارد ()p≤0/001
نتایج پژوهش حاضر با مطالعا پیشیم مبنی بر اینکه کودکان قب از اینکه خواندن را فراگیرند مهار های دستکاری صداهای درون کلما را
فرا نمیگیرند همخوانی دارد[ ]6همچنیم نتایج یافتههای  )1991(Wimmerنتایج مطالعه حاضر را تأیید میکند ویمر نشان داد که کودکان با
تجربه خواندن ،توانایی شناسایی صدا و تغییر صداها در کلما را کسب کرده اند و میانگیم امتیاز مهار قب و بعد از ورود به مدرسه تفاو
معنادار دارد [ ]5در همیم راستا سلیمانی به ایم نتیجه رسید که کودکان پیش از اینکه تحت تأثیر آموز خواندن قرار بگیرند نسبت به هجاهای
سازنده کلمه و واحدهای درون هجایی آگاهی دارند اما آگاهی واجی با آموز رسمی خواندن در کودکان به وجود میآید وی اعتقاد دارد که
می توان آگاهی واجشناختی کودکان را قب از ورود به مدرسه و کالس اول بررسی نمود و چنانچه در آگاهی واجشناختی کودکان مشکلی
مشاهده می شد توانمندی آنها را در ایم جنبهها افزایش می داد و از مشکال احتمالی آنها در خواندن جلوگیری می کرد[ ]6ولی در مطالعه
حاضر در مورد مهار های آگاهی از واحدهای درون هجایی [تجانس و قافیه] نیز با آموز خواندن تفاو معنادار دیده میشود ایم تفاو به
دست آمده از مطالعه حاضر را میتوان با توجه به نتایج مطالعه حسناتی و همکاران [ ]10و جاللیپور و همکاران [ ]11اینگونه تفسیر کرد که به
طور کلی رشد مهار های آگاهی واجشناسی زبان دوم کودکان دوزبانه در ایران (با توجه به نوع دوزبانگی) با تأخیر ایجاد میگردد بنابرایم همه
مهار ها با کمی تفاو سنی در کودکان دوزبانه ایجاد میشود شاید با توجه به ایم موضوع بهتر است در مورد نتایج به دست آمده با احتیاط
قضاو کرد تغییرا به دست آمده ممکم است تحت تأثیر مهار های خواندن نباشد بلکه به علت قرار گرفتم در معرض زبان دوم به صور
رسمی باشد سه مهار پیش نیاز خواندن و نوشتم شام مهار های بیانی ،آگاهی فرازبانی و رشد شناختی کلی میباشد زبان بیانی در رشد
خواندن و نوشتم مؤثر می باشد اما کودکان دوزبانه پیش دبستانی ،واژگان کمتری نسبت به کودکان تک زبانه در هر دو زبان دارند[]13-15
بررسیها در زبانهای مختلف نشان داده که حتی با وجود کنترل فاکتورهای اجتماعی اقتصادی ،رشد زبان تک زبانهها بیشتر است و ایم تفاو
اندازه واژگان تا کالس چهارم ادامه مییابد ایم تفاو سطح واژگان میتواند از عیبهای دوزبانگی در سالهای ابتدایی سوادآموزی نسبت به
تک زبانهها باشد[ ]14که باعث میشود مهار ها را کندتر از کودکان تک زبانه فرا بگیرند بنابرایم یکی دیگر از عل احتمالی پیشرفت ایم
کودکان ،پیشرفت در جنبه واجشناسی زبان میباشد ایم کودکان با ورود به مدرسه و رویارویی مستقیم با زبان فارسی از لحاظ واج شناسی
پیشرفت کرده و در نتیجه در مهار های آگاهی واجشناسی نیز تفاو های معنیداری نشان میدهند در نهایت اینکه مطالعا نشان دادهاند که
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..................تأثیر آموزش رسمی مدرسه ای بر مهارت آگاهی واجشناختی

برنامههای پیش از دبستان برای رسیدن به رشد مناسب زبان نیاز است همچنیم نیاز به ارزیابیهای معمول زودهنگام است تا رشد کودکان در
]15[هر دو زبان در کنترل باشد
همچنیم پیشنهاد میشود که تحقیقا گسترده در زمینهی دوزبانگی و برنامهریزی آموزشی و درمانی در ایران و ایجاد راهکارهایی برای
اثرگذاری مثبت بر مهار خواندن و نوشتم آنها و طراحی رو های تقویت مهار آگاهی واجشناحتی در دوره پیش دبستانی صور گیرد
تشكر و قدردانی
نویسندگان ایم مقاله مراتب تشکر و سپاس خود را از دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که مراح انجام طرح تحقیق
در آنجا صور گرفت و مسئولیم آموز و پرور شهرستان نورآباد و الشتر که امکان نمونهگیری را فراهم نمودند ابراز میدارد
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