
فصلنامة علمي - پژوهشي زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س(
سال یازدهم، شمارة 33، زمستان 1398

آموزان اول ابتدایی دانش مهارت خواندن مطالعة میزان
1زبانهتکدر مناطق دوزبانه و 

 2رضا کالنتری
 3احمد رمضانی

 4اسداله خدیوی

 05/03/1397تاریخ دریافت:
 29/05/1397تاریخ پذیرش: 

 چکیده
آمووزان  موردودی و تورتح تلیوی         های دوزبانه کشور، میانگین دانشدر استان

توان  است. به همین سبب، م  های نخست بیشتر بوده ویژه در سال  دوره ابتدای  به
آموزان تأثیرگذار است. یک   دانشادعا کرد که دوزبانگ  در عم کرد تلیی   

آموزان داشته تواند تأثیر مستقیم  بر پیشرفت تلیی   دانشهای  که م  از مؤلفه
باشد، میزان مهارت خواندن است. مهارت خواندن مشوتم  بور پومؤ مؤلفوه درت     

10.22051/jlr.2018.19930.1530(: DOI) شماسه دیجیتال 1
  مطالعوات آمووزش و   ریوزی آموزشو  و پژوهشوگاه     با استفاده از اعتبارات مال  سازمان پژوهش و برناموه  پژوهشاین

 است. هانجام شد پرورش
ریزی آموزشو  و پژوهشوگاه مطالعوات آمووزش و     دکتری تخیی  آموزش زبان انگ یس ، سازمان پژوهش و برنامه 2

rie.ir@kalantari پرورش )نویسمدة مسئول(؛
مطالعات آمووزش و پورورش،   ریزی آموزش  و پژوهشگاه شماس ، هیات ع م  سازمان پژوهش و برنامه استادیار زبان 3

 ramezani@rie.ir پژوهشکدة کودکان استثمای ؛
 khadivi@cfu.ac.ir استادیار مدیریت آموزش ، هیات ع م  دانشگاه فرهمگیان، پردیس فاطمه الزهرای تبریز؛ 4



300 / مطالعة میزان مهارت خواندن دانش آموزان اول ابتدايی در مناطق دوزبانه و تک زبانه

مط ب، درست  خواندن، سرعت خواندن، آگاه  واج  و میوزان خزانوو وااگوان    
ژوهش، میزان مهارت خواندن دانوش آمووزان اول ابتودای     فارس  است. در این پ

های موردح اشاره و پیوند میوان  ایون   های دوزبانه و یک زبانه بر پایو مولفه در ممطقه
تل ی و   -حاضور، تویویف    روش پژوهش است. ها مورد بررس  قرار گرفته مؤلفه

انود. در هور    بوده و نمونو موردح مطالعه از شهرهای تبریز و تهران گوردآوری شوده  
آمووز مشوتم     دانوش  15کوس  و در هور کوس ،     10شهر به یورت جداگانه، 

آموز پسر و دختر مورد توجه قرار گرفتمد که به طوور ک و  مشوتم     دانش 150بر
ای گیوری از روش خوشوه  نفر دانش آموز بودند. برای نمونوه  300کس  و  20بر 

گیری تیوادف  موم ا اسوتفاده    هها، از روش نمونای و در درون  خوشهچمد مرح ه
است. ابزار پژوهش، برای سمجش سه مولفو درت مط ب، سرعت خواندن و  شده

 Shafiei et 2010یلت خواندن، آزمون سویاهه خوانودن شوفیع  و همکواران )    

al., آزموون  شماخت ، از خردهبود. برای سمجش میزان آگاه  واج 77/0( با پایای
( بووا Soleimani & Dastjerdi, 2010دسووتجردی )آگوواه  واجوو  سوو یمان  و 

بهره گرفته شد. برای تعیین میزان وااگان، از آزمون ملقق ساخته بور   90/0پایای 
 84/0( با پاپوای  Nematzadeh et al., 2011زاده و همکاران )اسا  مطالعه نعمت

هوای مووردح اشواره در نیموه دوم     بازآزمون اسوتفاده شود. آزموون    -با روش آزمون
هوا بوا اسوتفاده از    هوای تل یو  داده   به اجورا درآمدنود. یافتوه    1395اردیبهشت ماه 
زبانه آموزان یکمستق  نشان داد که میزان مهارت خواندن دانش tآزمون تل ی  

درست  و سرعت خواندن تفاوت معماداری دارند. هر چمود   و دوزبانه در دو مؤلفه
واجوو  و شوومار وااگووان تفوواوت   در سووه مؤلفووو درتح مط ووب و میووزان آگوواه   

هوای  داری بین دو گروه مشاهده نشد. همچمین برای بررس  پیوند میان  مؤلفوه معما
هوا نشوان داد    خواندن، از آزمون ضریب همبستگ  پیرسون استفاده شد کوه یافتوه  

 دیگر دارند.  داری با یکپمؤ مؤلفه خواندن ارتباط معما
درت ترکو  آرری،  -و دوزبانوه فارسو    فارسو   تک زبانه های کلیدی: واژه

 مط ب، درست  خواندن، سرعت خواندن، آگاه  واج ، میزان وااگان
 

  مقدمه. 1
با  ،زبان و حت  مهاجرپذیر ایرانفارس  غیر در نواح  . است فراوان گویش  تموع با کشوری، نایرا

و نوه زبوان    به زبان موادری خوود   ،مواجه هستیا که پیش از ورود به ن ام آموزش بسیاری کودکان 
آموزشو ،   ن وام . ایون کودکوان ناگزیرنود همگوام ورود بوه      گویمود  سخن مو  آموزش موردح رسم  

هوای دسوتوری، آوایو ،     ین ترتیب کودک  کوه توانوای   به انمایمد.  آغازآموزش را به زبان فارس  

 ابتودا،  در  بایود  است، گرفته فرا گفتاری و شمیداری  های حسطدر را  یدیگر زبانمعمای  و وااگان  
دو مهوارت   همزموان . ایون کوودت بایود    دشوروع کمو   دیگررا به زبان  های شفاه فراگیری مهارت

موضوع دوزبوانگ  در  این مرح ه است که  در .بیاموزد نیز شام  خواندن و نوشتن را  زبان شماخت 
گوناگون  های الگوها و مدل.  بیشتر کشورهای جهان از شود مطرح م  ها ایرانآموزش و پرورش 

پورورش   و هوای  کوه بورای آمووزش     تورین مودل   کممد. مهااستفاده م  ها دوزبانه پرورشو  آموزش
، 2،  افزایش 1کاهش -های ن ریدوزبانگ  و بر اسا  چارچوب آموزش طراحان سویدوزبانه از 

 6ورسوازی برنامه دوزبانه غوطه، 5برنامه دوزبانه انتقال ، مشتم  بر است شده ارائه-4و پویا 3 تبازگش
برنامه درس   ،در ایران. هستمد (;Kalantari, 2009 Khadivi et al., 2010) 7برنامه دوزبانه دوسویه

آموزگواران  برخو    هور چمود  دوزبانوه وجوود نودارد.    آمووزش و پورورش افوراد     پیوند باجامع  در 
شماسو  و   زبوان  دیودگاه  کممود. از اسوتفاده مو   زبان  از دو خود های آموزشدر   ،دوزبانه های هطقمم

  گونواگون هوای   جمبهاز را ایران  های گوناگون ممطقههای دوزبانگ  در توان مدلشماس  م جامعه
(. Kalantari, 2017) برگزیدوضعیت دوزبانگ  در ایران  رایهای متفاوت  ببررس  کرد و برچسب

 اسوت.  ی و فرهمگو  ا مدرسوه ی دوزبانه شدن شوام  دوزبوانگ  طبیعو ،    ها روش های مخت ف گونه
، دوزبوانگ   10، شوبه دوزبانوه هموزاد   9دوزبانوه  بواً یتقر،  8کامسً دوزبانه های گونه مشتم  برها دوزبانه
هوای   هوای دوزبوانگ  و انوواع دوزبوانگ  نقوش      هسوتمد. ایون روش   12، دوزبانگ  دریافت 11تولیدی
 ,Nercissiansاز دیودگاه نرسیسویانس    .بر عهده دارنود آموزان  دانش در پیشرفت تلیی  متفاوت  

 ها . آنکممدم  تعریف زبان  مهارت سطح و توانش پایورا بر زبان شماسان، دوزبانگ برخ   ( (2003
به یک بداند؛  به شایستگ  زبان  های حسط تمام در را زبان دو هر دانمد کهفردی را دوزبانو کام  م 

قادر به  و داشته باشدهر دو زبان به طور کام  کمترل بر  ؛ بتواندباشدتس ط داشته زبان دو هر اندازه به
 و شوماخت  زبوان  دو هور  دسوتوری  ساخت بر . همچمینباشد زبان دو به هر دار معم  های گفته پاره بیان

ها و دوزبانه زبانگ دو پیوند بادیگری نیز در  یهابمدی عریف و تقسیات هر چمد .باشد داشته آگاه 

                                                                                                                                        
1 subtractive 
2 additive 
3 recursive 
4 dynamic 
5 transitional 
6 emersion 
7 two-way  
8 completely bilingual 
9 nearly bilingual 
10 doubly semilingual 
11 productive bilingualism 
12 receptive bilingualism 
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 ابتودا،  در  بایود  است، گرفته فرا گفتاری و شمیداری  های حسطدر را  یدیگر زبانمعمای  و وااگان  
دو مهوارت   همزموان . ایون کوودت بایود    دشوروع کمو   دیگررا به زبان  های شفاه فراگیری مهارت

موضوع دوزبوانگ  در  این مرح ه است که  در .بیاموزد نیز شام  خواندن و نوشتن را  زبان شماخت 
گوناگون  های الگوها و مدل.  بیشتر کشورهای جهان از شود مطرح م  ها ایرانآموزش و پرورش 

پورورش   و هوای  کوه بورای آمووزش     تورین مودل   کممد. مهااستفاده م  ها دوزبانه پرورشو  آموزش
، 2،  افزایش 1کاهش -های ن ریدوزبانگ  و بر اسا  چارچوب آموزش طراحان سویدوزبانه از 

 6ورسوازی برنامه دوزبانه غوطه، 5برنامه دوزبانه انتقال ، مشتم  بر است شده ارائه-4و پویا 3 تبازگش
برنامه درس   ،در ایران. هستمد (;Kalantari, 2009 Khadivi et al., 2010) 7برنامه دوزبانه دوسویه

آموزگواران  برخو    هور چمود  دوزبانوه وجوود نودارد.    آمووزش و پورورش افوراد     پیوند باجامع  در 
شماسو  و   زبوان  دیودگاه  کممود. از اسوتفاده مو   زبان  از دو خود های آموزشدر   ،دوزبانه های هطقمم

  گونواگون هوای   جمبهاز را ایران  های گوناگون ممطقههای دوزبانگ  در توان مدلشماس  م جامعه
(. Kalantari, 2017) برگزیدوضعیت دوزبانگ  در ایران  رایهای متفاوت  ببررس  کرد و برچسب

 اسوت.  ی و فرهمگو  ا مدرسوه ی دوزبانه شدن شوام  دوزبوانگ  طبیعو ،    ها روش های مخت ف گونه
، دوزبوانگ   10، شوبه دوزبانوه هموزاد   9دوزبانوه  بواً یتقر،  8کامسً دوزبانه های گونه مشتم  برها دوزبانه
هوای   هوای دوزبوانگ  و انوواع دوزبوانگ  نقوش      هسوتمد. ایون روش   12، دوزبانگ  دریافت 11تولیدی
 ,Nercissiansاز دیودگاه نرسیسویانس    .بر عهده دارنود آموزان  دانش در پیشرفت تلیی  متفاوت  

 ها . آنکممدم  تعریف زبان  مهارت سطح و توانش پایورا بر زبان شماسان، دوزبانگ برخ   ( (2003
به یک بداند؛  به شایستگ  زبان  های حسط تمام در را زبان دو هر دانمد کهفردی را دوزبانو کام  م 

قادر به  و داشته باشدهر دو زبان به طور کام  کمترل بر  ؛ بتواندباشدتس ط داشته زبان دو هر اندازه به
 و شوماخت  زبوان  دو هور  دسوتوری  ساخت بر . همچمینباشد زبان دو به هر دار معم  های گفته پاره بیان

ها و دوزبانه زبانگ دو پیوند بادیگری نیز در  یهابمدی عریف و تقسیات هر چمد .باشد داشته آگاه 

                                                                                                                                        
1 subtractive 
2 additive 
3 recursive 
4 dynamic 
5 transitional 
6 emersion 
7 two-way  
8 completely bilingual 
9 nearly bilingual 
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 هوای موقعیوت  در زبوان  دو از بتوانود  کوه  داند فردی را دوزبانه م  (Baker, 2008) وجود دارد. بیکر
هامرز و بسنس  دیدگاهاز  .بهره برد های ویژه  هدف در پیوند با و گوناگون افرادارتباط با  گوناگون 

(Homers & Blonce, 2006, qouted from Fayyazi et al., 2017 ) دوزبووانگ  حالووت
فردی است که به بیش از یک کد زبان  به عمووان وسوی ه ارتبواط اجتمواع  دسترسو        روانشماخت  

معتقد است اگر فردی برای برقراری ارتبواط   (Ashayeri, 2014) یریعشادارد. در برداشت  مشابه، 
  بانه دانست.توان وی را دوزم  ،شماخت  دسترس  داشته باشد اجتماع  به بیش از یک کد زبان

موورد توجوه    1های پویاسیستا ن ریو بر پایو های زبانلفهؤبررس  ارتباط بین م ،در دو دهه اخیر
ین بوار  اسوت، نخسوت   2گرفتوه از ن ریوه آشووب   . این موضوع که براست زبان قرار گرفته کارشماسان

ورسوسور، دی بوات و    سوسس بوه وسوی و    . ایون مفهووم  ارائه شد 1997در سال  ،3توسط الرسن فریمن
 ن ریووو بووا نووام( Larsen-Freeman, 2014) و الرسوون فووریمن( Verspoor et al., 2011) لووووی
استوار است کوه زبوان    فهومبر این م ن ریههای پویا در آموزش زبان مطرح شد. زیربمای این  سیستا
یوادگیری زبوان غیور خطو ،     دیگر وابسته هستمد.  ها هها که عمایر آن بماست مانمد سایر ن ا م ن ا

 .شرط، حمایت  یا رقابت  داشته باشمد نامم ا بوده و عمایر درون آن ممکن است با ها ارتباط پیش
ممواب  شوماخت     ،است کوه فراگیوران زبوان    این موضوع شک  گرفتهپایو وجود این ارتباط بر  ةجوهر

 کمترل داشته باشمد. برای نمونه، و زبانلفؤتوانمد بر چمدین مدارند و به طور همزمان نم  4ملدودی
خووان  او   بوه هموان انودازه ممکون اسوت از روان      ،افزایود  آموز غیر ماهر بر دقت خود م  وقت  زبان
خووان  مو  کمود، ممکون اسوت       روان دو برابور با سورعت  آموز  زبانکه  زمان  . همچمینکاسته شود

آموزش زبان نیز  پیوند بادر  پیشینهای . این دیدگاه همچمین با دیدگاهانجام دهدخطاهای بیشتری 
موضوع توجه غیر  (Ellis, 2008) و الیس (Vanpatten, 1996) ون پتن ،نمونه برایهمخوان  دارد. 

فراگیور زبوان بور     کوه  همگوام   . بور اسوا  آن،  ندا هکرد ارائههمزمان  فراگیر زبان بر شک  و معما را 
-گیرد. در تفسیر این یافتوه مو    فای ه م  وم و معمااز درت مفه ،کمدساختار زبان توجه بیشتری م 

های سازه خواندن مستق  از ها نیسوتمد، ب کوه دارای ارتبواط     لفهؤکرد که م این گونه استداللتوان 
 یادگیری بر مؤثر عام   شماخت ، واج آگاه  مهارت ،نمونه دیگر هستمد. برای مثبت یا ممف  با ها

هوا   آن چیرگو  کمتورل و   سببکه  استنوشتن و میزان آگاه  واج شماخت  در کودکان  ،خواندن
 د.شوهای خواندن م لفهؤم دیگر رب

                                                                                                                                        
1 dynamic systems theory 
2 chaos 
3 larsen freeman 
4 limited cognitive resources 

آموزان بوده و یکو  از راهکارهوای اساسو     یک  از مهمترین نیازهای یادگیری دانش ،خواندن
زبان فارس  در ن ام آموزش و پرورش رسم  کشور است. مهارت خوانودن مشوتم     برای پیشرفت

 میوان  یوا جم وه و انسوجام     گفتوه  پواره بر بازشماس  دیداری وااه، شماسای  و استخراج معما در سوطح  
 ،خوانودن  های مرتبط با مهارت پژوهش(. در Najafi Pazooki et al., 2013گزاره های متن است )

نیاز خوانودن و آمووزش خوانودن کوه بوه یوورت       های پیش خواندن، مهارت های ح همر گسترةسه 
. نود ا قورار گرفتوه  پژوهشوگران ایون حووزه    ند، مورد توجه دار همسوشان با ها پیوسته و درها تمیده 

های که در آن مهارت است آمادگ  برای خواندننخست  از این قرارند؛ مرح وخواندن  های هح مر
 خوانودن یووری  دوم، مرح وه   .های  فرازبان  و رسا الخط  مطرح هسوتمد آگاه کسم  و زبان ، 

مرح وه خوانودن   در  ،در نهایوت  .ط بدرا م  ها وااهکه توانای  خواندن ظاهری و کمتر معمای   بوده
دسووتجردی  دیوودگاه. از اسووتدرت مط ووب و اسووتفاده از نوشووتار   ، مشووتم  بوور بوورای یووادگیری 

(Dastjerdi, 2010 ) هوای  شوماخت ، آگواه    های جهوان گانه خواندن آگاه سه های همرح در همه
های شماخت  و فراشماخت  الزم اسوت. مهوارت خوانودن همچموین شوام       زبان  و فرازبان  و مهارت

های خوانداری ضوروری اسوت. ایون    تکمی  فرایمد رشد و تکام  مهارت برایاست که   هایلفهؤم
شوماخت  و میوزان خزانوه    و سرعت خوانودن، آگواه  واج   درست درت مط ب،  مشتم  بر ،هالفهؤم

 مشوتم  (، درت مط ب یا فها درست از موتن  Shanahan, 2006شان هان ) به باور. هستمدوااگان  
خووان  عبوارت    خوانودن یوا درسوت    است. درست  فها و درت هدف متن و توانای  ساخت معما بر

سرعت  .کوشش نخستینمتن در  های وااهرست آموز در تشخیص د است از قدرت و توانای  دانش
آمووز در هور دقیقوه بوه      که یوک دانوش   شود را شام  م  های  وااهخوان  نیز میزان  خواندن یا روان
خزانه وااگان  عبوارت اسوت از میوزان و    ( Nation, 2004) نیشن به باورخواند.  م  یورت درست

شوماخت  عبوارت اسوت از توانوای      آگواه  واج  ،فعال و غیر فعال زبوان . در نهایوت   های هواا شمار
 & Soleimaniهای یک گفته بدون تکیوه بور معموای آن )   کاری ساختمان و سازه تشخیص و دست

Dastjerdi, 2010.)  آموزان دوزبانه، های خواندن دانشرسد شماخت هر چه بیشتر توانای به ن ر م
آگاه  از میوزان مهوارت خوانودن     باشد. ها آن تلیی   افتمشک   از بین بردن براینخستین گام 

یکو  از   توانود مو   دبسوتان    در دوره پویش  به ویژههای آغازین دوره ابتدای   در سال آموزان دانش
ها و ج وگیری از افت های  را برای ایسح نارسای را تبیین کرده و راه افتاحتمال  این  های تع 

رت خواندن را به ویژه در نیازهای شماخت  مها پیش توان م  ،ها هح در این مر پیشمهاد دهد. تلیی  
نیازهوای   مربووط پویش  های   یفو تک ها با انجام تمرین توان همچمین م  .ها بررس  کرد زبانهمیان دو
خوانودن و نوشوتن    ،خواندن را در کودکان تقویت کرد تا با آمادگ  رهم  بیشتر ، مهارتیادگیری

از میوزان مهوارت خوانودن    اطسعوات دقیوق و معتبوری    با توجه به ایمکوه   ،دیگر سویاز را بیاموزند. 



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 303

آموزان بوده و یکو  از راهکارهوای اساسو     یک  از مهمترین نیازهای یادگیری دانش ،خواندن
زبان فارس  در ن ام آموزش و پرورش رسم  کشور است. مهارت خوانودن مشوتم     برای پیشرفت

 میوان  یوا جم وه و انسوجام     گفتوه  پواره بر بازشماس  دیداری وااه، شماسای  و استخراج معما در سوطح  
 ،خوانودن  های مرتبط با مهارت پژوهش(. در Najafi Pazooki et al., 2013گزاره های متن است )

نیاز خوانودن و آمووزش خوانودن کوه بوه یوورت       های پیش خواندن، مهارت های ح همر گسترةسه 
. نود ا قورار گرفتوه  پژوهشوگران ایون حووزه    ند، مورد توجه دار همسوشان با ها پیوسته و درها تمیده 

های که در آن مهارت است آمادگ  برای خواندننخست  از این قرارند؛ مرح وخواندن  های هح مر
 خوانودن یووری  دوم، مرح وه   .های  فرازبان  و رسا الخط  مطرح هسوتمد آگاه کسم  و زبان ، 

مرح وه خوانودن   در  ،در نهایوت  .ط بدرا م  ها وااهکه توانای  خواندن ظاهری و کمتر معمای   بوده
دسووتجردی  دیوودگاه. از اسووتدرت مط ووب و اسووتفاده از نوشووتار   ، مشووتم  بوور بوورای یووادگیری 

(Dastjerdi, 2010 ) هوای  شوماخت ، آگواه    های جهوان گانه خواندن آگاه سه های همرح در همه
های شماخت  و فراشماخت  الزم اسوت. مهوارت خوانودن همچموین شوام       زبان  و فرازبان  و مهارت

های خوانداری ضوروری اسوت. ایون    تکمی  فرایمد رشد و تکام  مهارت برایاست که   هایلفهؤم
شوماخت  و میوزان خزانوه    و سرعت خوانودن، آگواه  واج   درست درت مط ب،  مشتم  بر ،هالفهؤم

 مشوتم  (، درت مط ب یا فها درست از موتن  Shanahan, 2006شان هان ) به باور. هستمدوااگان  
خووان  عبوارت    خوانودن یوا درسوت    است. درست  فها و درت هدف متن و توانای  ساخت معما بر

سرعت  .کوشش نخستینمتن در  های وااهرست آموز در تشخیص د است از قدرت و توانای  دانش
آمووز در هور دقیقوه بوه      که یوک دانوش   شود را شام  م  های  وااهخوان  نیز میزان  خواندن یا روان
خزانه وااگان  عبوارت اسوت از میوزان و    ( Nation, 2004) نیشن به باورخواند.  م  یورت درست

شوماخت  عبوارت اسوت از توانوای      آگواه  واج  ،فعال و غیر فعال زبوان . در نهایوت   های هواا شمار
 & Soleimaniهای یک گفته بدون تکیوه بور معموای آن )   کاری ساختمان و سازه تشخیص و دست

Dastjerdi, 2010.)  آموزان دوزبانه، های خواندن دانشرسد شماخت هر چه بیشتر توانای به ن ر م
آگاه  از میوزان مهوارت خوانودن     باشد. ها آن تلیی   افتمشک   از بین بردن براینخستین گام 

یکو  از   توانود مو   دبسوتان    در دوره پویش  به ویژههای آغازین دوره ابتدای   در سال آموزان دانش
ها و ج وگیری از افت های  را برای ایسح نارسای را تبیین کرده و راه افتاحتمال  این  های تع 

رت خواندن را به ویژه در نیازهای شماخت  مها پیش توان م  ،ها هح در این مر پیشمهاد دهد. تلیی  
نیازهوای   مربووط پویش  های   یفو تک ها با انجام تمرین توان همچمین م  .ها بررس  کرد زبانهمیان دو
خوانودن و نوشوتن    ،خواندن را در کودکان تقویت کرد تا با آمادگ  رهم  بیشتر ، مهارتیادگیری

از میوزان مهوارت خوانودن    اطسعوات دقیوق و معتبوری    با توجه به ایمکوه   ،دیگر سویاز را بیاموزند. 
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زبانه در سال اول ابتدای  در دستر  نیست، آگواه  از میوزان مهوارت    آموزان دوزبانه و تک دانش
بوا  همچموین  کمود.  کموک   های دیگر بسیار در تواند در بهبود فراگیری آموزان م خواندن دانش
بوه دسوت   ، موفقیت بیشتری ر های دتوانمد در کس م  ها مع ا ژوهشهای این پ استفاده از یافته

آمووزان اول ابتودای  در    دانش مهارت خواندن مطالعه میزان ،بمابراین هدف پژوهش حاضر .آورند
درت  پومؤ مولفوه   بر پایو . این مطالعهاست )فار  زبان( زبانهو یک زبان()ترت دوزبانه های هطقمم

خواندن، سرعت خواندن، آگاه  واجو  و میوزان خزانوه وااگوان فارسو  و تعیوین        درستمط ب، 
، پیشویمو پوژوهش  ن ری و مرور  فاهیام پایواست. بر قاب  انجام   ها با هالفهؤارتباط این م چگونگ 
 درسوت  میوزان مهوارت خوانودن )درت مط وب،     آیا بوین  شود. نخست ایمکه  م مطرح های   پرسش

در ممواطق   آموزان پایه اول ابتدای  واج  و میزان وااگان( دانش خواندن، سرعت خواندن، آگاه 
هووای مهووارت خوانوودن مولفوه  ارتبوواط بووین ،دوم آنکووه ؟تفوواوت وجوود دارد   زبانووهدوزبانوه و یووک 

خوانودن،   درسوت  )درت مط وب،  زبانوه   آموزان پایه اول ابتودای  در ممواطق دوزبانوه و یوک     دانش
 ؟ چگونه است سرعت خواندن، آگاه  واج  و میزان وااگان(

 
 . پیشینه پژوهش2
رسد که باید تلوت آمووزش رسوم      که کودت به سم  م  همگام ، کشور های ممطقهبرخ  از  در

آمووزش   ،شماخته شوده  کشور عموان زبان رسم  که به  غیر از زبان مادری خود با زبان قرار گیرد،
های دوزبانه مانمد آرربایجوان شورق  و غربو ،    در استان ها های پژوهش یافتهکه  گونه همان. بیمد م 

 Research council ofاردبیوو ، زنجووان، کردسووتان، لرسووتان، خوزسووتان، سیسووتان و ب وچسووتان )

Ministry of education, 1992  )( وKhadivi et al., 2011   نشوان مو )   هوا  دهمود در ایون اسوتان
هوای اولیوه بیشوتر    در سالبه ویژه مردودی و ترت تلیی   در دوره ابتدای   آموزان دانش میانگین

معتقد است بیشترین افت تلیوی   در پایوه اول دبسوتان اسوت و افوت       (Fazli, 2017)است. فض   
اسوت. البتوه ایون موضووع بوا توجوه بوه        هوای دیگور    ممطقوه دوزبانه بیشوتر از  های  طقهتلیی   در مم

بوا توجوه بوه     برای نمونوه، دارد. به دنبال دوزبانه  های طقهمتفاوت  در مم های یافتهها،  زبانشماس   رده
رده شماسو  از زبوان    جمبوو آلتوای  بووده و از   -هوای اورال ایمکه زبان ترک  آرری از خوانواده زبوان  

در  (، افت تلیی   بیشتری در این مماطق شاهد هستیا. باHeydari el al., 2015فارس  دور است )
درس   های ن ر گرفتن ایمکه در ن ام آموزش  ایران، زبان فارس  وسی ه انتقال مفاهیا سایر موضوع

، تکورار پایوه   آمووزان و افوت تلیوی   دانوش    هوای  تاست، این احتمال وجود دارد که یک  از ع 
معمووالً   آمووزان باشود.   آن نارسوای  در یوادگیری دانوش    دنبالمشک  در آموزش زبان فارس  و به 

 Baghisheniکممد )م ها کسب نمره کمتری از تک زبانه ،گفتار توییف در آموزان دوزبانه دانش

et al., 2017های  در تواند عام   برای موفقیت در آموزان به زبان فارس  م (. میزان تس ط دانش
رفت تلیوی   زبوان   آموزان در پیشتوانای  دانش میان( Abbasi, 1998عباس  )دیگر باشد. به باور 

غسموو  و نیکوکووار هووا در ع وووم و ریاضوو  ارتبوواط وجووود دارد.  فارسوو  و پیشوورفت تلیووی   آن
(Gholami & Nikokar, 2016 ) هوای زبوان  و   تورین مهوارت  یکو  از مهوا   ، خوانودن دمکم بیان م

زبوان  هوای  . کودک  که در هر یک از مهارتارتباط  است و ابزاری مها برای موفقیت در مدرسه
 دیگور  درس  های فارس  مانمد خواندن یا درت کردن مشک  داشته باشد، ممکن است در موضوع

 بوا  مقایسوه  دوزبانوه در  معتقد اسوت کودکوان   (Kakia, 2010) کاکیا شود.یادگیری دچار مشک  
افت تلیی   دارند.  شماخت  و های زبان مهارت رشدپیوند با  درهای   مشک  زبانهتک کودکان

   ارتباط دارد. ها زبانگ  آنبا دو ای مبههای زبان  از جآموزان در مهارتعم کرد دانشو 
 به مربوط هایفعالیت و آموزیزبان ،دنیا سراسر در ابتدای  آموزش هایبرنامههدفح  نخستین
شک   به که است زبان  های یورت به نوشتاری های یورت رمزگشای  شام  خواندن آن است.
از دیودگاه رییود    .(Ghaemi et al., 2011) شووند م  نمایاندهوااگان   و یرف  واج ، واحدهای

(Reid, 2016خواندن )، مو   . مهارت خوانودن گوناگون  داردابعاد  بوده و ای دهیبسیار پیچ متغییر-
 و ، اندیشوه اندیشویدن  حیات  هایمهارت و اجتماع -زبان  هایمهارت فراگیری گرتسهی  تواند

 بازنموای   وااگان، بودن دارا مانمد مهارت خواندن باشد. عوام  زبان   اجتماع -فرهمگ  آگاه 
 واج، رمزگردانو ،  ونویسو  تمواظر  از آگواه   یووت ،  عمایور  بورای  مودت  کوتواه  حاف وه  آوایو  
 ترکیوب  آیو  نوشوتاری، هوا   دار نمادهوای جهوت  ماهیت شماسای  کسم ، بیمای  گذاری برچسب
در فرآیمود  هسوتمد کوه     نوشوتن  بور  قووانین حواکا   بور  آگواه   اجرا، و ترکیب و شماسای  نمادها،

از . (Thomson, 1995; quoted from Dastjerdi & Soleimani, 2006خوانودن نقوش دارنود )   
دبسوتان ، میوزان تلیویست     دیگر، عوام  بیرون  از جم ه پدیده دوزبانگ ، گذرانودن پویش   سوی
آماده نمودن شرایط الزم و کاف  برای فراگیری مهارت خواندن مانمد تهیه کتب داستان و  ،والدین

های پویش نیواز و حتو     مهارت ،در معرض آموزش قرار دادن کودکان، نلوه آموزش زبان فارس 
 بورای انجوام  ثر هسوتمد.  ؤها در میزان مهارت خواندن کودکان مفرهمگ  خانواده-وضعیت اقتیادی

 بمودی  دسوته  گونواگون  هوای  لفوه ؤمهارت خواندن را به ریز م انشماس ها، زبانپژوهش در این حوزه
شوماخت ،   های خواندن را به پمؤ بخش آگواه  واج لفهؤ( مDastjerdi, 2010اند. دستجردی )کرده

هوای   پوژوهش . است کردهبمدی  تقسیا وااگان ، و درت مط ب وخوان ، خزان آوای ، روان خواندن 
هوای زبوان    اسوت، دوزبوانگ  و میوزان مهوارت     که در زمیمه خواندن و دوزبانگ  انجام شوده  ایران 
عزیزیوان و عابودی    بورای نمونوه،   انود. آموزان را به یورت جوام  موورد ارزیواب  قورار نوداده      دانش

(Azizian & Abedi, 2004در سه زمیمه درست خواندن، درت مط ب و آگاه  واج )   شوماخت  بوه
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et al., 2017های  در تواند عام   برای موفقیت در آموزان به زبان فارس  م (. میزان تس ط دانش
رفت تلیوی   زبوان   آموزان در پیشتوانای  دانش میان( Abbasi, 1998عباس  )دیگر باشد. به باور 

غسموو  و نیکوکووار هووا در ع وووم و ریاضوو  ارتبوواط وجووود دارد.  فارسوو  و پیشوورفت تلیووی   آن
(Gholami & Nikokar, 2016 ) هوای زبوان  و   تورین مهوارت  یکو  از مهوا   ، خوانودن دمکم بیان م

زبوان  هوای  . کودک  که در هر یک از مهارتارتباط  است و ابزاری مها برای موفقیت در مدرسه
 دیگور  درس  های فارس  مانمد خواندن یا درت کردن مشک  داشته باشد، ممکن است در موضوع

 بوا  مقایسوه  دوزبانوه در  معتقد اسوت کودکوان   (Kakia, 2010) کاکیا شود.یادگیری دچار مشک  
افت تلیی   دارند.  شماخت  و های زبان مهارت رشدپیوند با  درهای   مشک  زبانهتک کودکان

   ارتباط دارد. ها زبانگ  آنبا دو ای مبههای زبان  از جآموزان در مهارتعم کرد دانشو 
 به مربوط هایفعالیت و آموزیزبان ،دنیا سراسر در ابتدای  آموزش هایبرنامههدفح  نخستین
شک   به که است زبان  های یورت به نوشتاری های یورت رمزگشای  شام  خواندن آن است.
از دیودگاه رییود    .(Ghaemi et al., 2011) شووند م  نمایاندهوااگان   و یرف  واج ، واحدهای

(Reid, 2016خواندن )، مو   . مهارت خوانودن گوناگون  داردابعاد  بوده و ای دهیبسیار پیچ متغییر-
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 .اند پرداختهبه تلقیق 
 گفتواری،  شمیداری، مشکست شدید، تلیی   افت ، ترت تلیی  و مردودیآموزان  دانش

آموزان دوزبانه با آن  که دانش هستمد مشکست  ازجم ه ابتدای ، ةدور در ویژه  به خواندن و نوشتن
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 نکوردن درت مشوکست ناشو  از   ایون   .آموزان با مشکست  مواجوه هسوتمد   واقعیت است که دانش
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  .است دوزبانه آموزان دانش تلیی   عم کرد از داری باالترمعما طور به ع وم
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 برایشماخت  است.  های زبانلفهؤآموزان دوزبانه در مبرتری دانش نمایانگر ،هازن  غیر ایران  گمانه

الم  و  پیشورفت سوواد    مطالعه بین استماد به با (Karimi & Kabiri, 2011) و کبیری کریم نمونه، 
خوانودن درت  زبانوه در   آمووزان یوک  عم کورد دانوش   نود نشان داد( PIRLS-2006) 1پرلزخواندن 
سرعت خواندن  است. آموزان دوزبانه بودهموارد باالتر از دانش تمام ارائه شده در  های نمط ب مت

 شود.های  است که برای ارزیاب  کمش زبان  در ن ر گرفته م ها و توانای  یک  از مجموعه مهارت
در آزموون   هوا داد دوزبانوه نشوان  ( Escobar, et al., 2018) و همکاران سکوباریا های پژوهش یافته

میزان  های مرتبط با های پژوهش یافته ها برتری داشتمد. زبان کسم  نسبت به تک های روان  فعالیت
 Ben) هوا اسوت  زبانوه  ها بیشوتر از توک  دهد که میزان وااگان دو زبانهنشان م  ،دو زبان وااگان در

Zeeve, 1997).  آلمن(Allman, 2003)   دبسوتان  توک زبانوه و دوزبانوه     پویش  انبا ارزیواب  کودکو 
هاف مشابه،  پژوهش در  .استها زبانهها کمتر از دو زبانه اگان  در تکدریافت که میزان رخیره وا

هوا بیشوتر از   میوزان رشود وااگوان در دوزبانوه     نشوان دادنود  ( Hoff & Krystal, 2017) کریسوتال و 
  بر اسا  میزان قرار گرفتن در ملیط انگ یس  متغیر است. یرة وااگانو میزان رخها بوده زبانه  تک

                                                                                                                                        
1 PIRLS (progress in international reading literacy study)  

هووای مانموود تشووخیص قافیووه، ترکیووب، تقطیوو ،   شووماخت  از روش بوورای بررسوو  آگوواه  واج 
 رشود  .(Soleimani & Dastjerdi, 2010) شوود فاده مو  تها اسها و واجکاری هجاها، خوشه دست

 ابتودا  در کودکوان . به ایون معموا کوه    کمدم  پیروی از سه سطح س س ه مراتب  شماخت واج آگاه 

آورنود  دست م  به را واج  از آگاه  نهایت، در و قافیه و آغازه از سسس آگاه  هجا، از آگاه 
هوای آگواه  واجو     لفوه خرده مؤ میانداری همبستگ  معماهمچمین . (Blachman, 2013، )ب کمن

 زمیموه  در هوا  پوژوهش از  بسویاری  .(Ahadi et al., 2006 ،)احدی و همکاران است نشان داده شده

 .تمرکوز دارنود   شوماخت   آگواه  واج  مسوئ ه  روی خوانودن،  فراگیری در الزم و اولیه هایمهارت
 از قودرت  مووارد  دیگور  در مقایسوه بوا    ،شوماخت  واج آگواه   هوای مهوارت  و ها  یفتک برخ  از

 زودتور  کوه  شوماخت  آگواه  واج  هوای  مهوارت  ،نمونه برایبرخوردارند.  باالتری و بهتر بیم  پیش

دسوته   آن همچمین، .برخوردارند کمتری بیم  پیش قدرت از هجای ، تقطی  مانمد ،شوند پدیدار م 
 کواری  دست و واج  تقطی  مانمد ،آیمد به دست م  دیرتر که شماخت  آگاه  واج هایمهارتاز 

  (.Soleimani & Dastjerdi, 2010برخوردارند ) باالتری بیم  قدرت پیش از واج ،
 

 پژوهشروش . 3
آوری گورد  بورای . است انجام شده تل ی  -توییف  بوده که با روشمقطع   پژوهش  حاضر، مقالو
از  و فوردی  به یورت حضووری آزمون کتب  و شفاه   هایبا استفاده از ابزارگران  آزمون ،هاداده
اول  هوای  کوس   تموام  از  اسوت  عبوارت  پژوهشجامعه آماری این . گرفتمد آزمون آموزان دانش

تشوکی  شوده    کس  اول ابتدای  در شهر تهوران و تبریوز  در  1395 سالابتدای  پسر و دختر که در 
هوای  اسوتان  بوین   استان آرربایجان شورق  و از  ،ترک  آرری-دوزبانه فارس های استانمیان  . از بود

  هوای  طقهابتدا از مم برای انتخاب نمونه، .ندانتخاب شد به یورت تیادف  استان تهران ،فارس  زبان
ای از میان پمؤ بخش شمال، جموب، شرق، غورب و  مرح های چمدگانه تهران، به روش خوشه نوزده
. ند. از مماطق تبریز هر پمؤ ناحیه )ممطقه( انتخاب شدندانتخاب شد  3-5-7-12-18ی، مماطق مرکز

آموزشو  و   ،اقتیوادی، اجتمواع    جمبوو از  دهمودگان  آزموون  بوودن  سطحسسس با وجه تشابه و ها 
فت. سسس، بور اسوا  آن   به دقت مورد بررس  قرار گر ،از هر ممطقه سواد والدین میزانو  فرهمگ 

انتخاب گردیده )یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه( ویژه مدار   به جزدو مدرسه ابتدای  
رابطان  های همگن از دیدگاه های رسه ور انتخاب مدد. به ممگزیمش شو از هر مدرسه یک کس  

ها، مدار  نمونه آماری انتخواب  و نواح  استفاده گردید و پس از مشورت با آن ها طقهمم پژوهش 
از هور ممطقوه حوداق  یوک کوس  دخترانوه و یوک کوس  پسورانه           ،ایمکه در ن ر گرفتنبا . شدند
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به یورت تیادف   از تهران و ده کس  از تبریز اول ابتدای  ده کس  به طور ک   انتخاب شود، 
)در تهوران فقوط    نفور انتخواب شود    15از هر کس   مم ابا انتخاب روش تیادف   .انتخاب گردید

نفر دانش آموز دوزبانوه و   150نمونه آماری مشتم  بر ،در نتیجه .زبانه و در تبریز فقط دوزبانه(تک
ترک  آرری متوال  -آموزان دوزبانه فارس  دوزبانگ  دانشنوع  .زبانه بود آموز تکنفر دانش 150

است. دوزبانه متوال  کس  است کوه زبوان دوموش     و از ن ر سطح دوزبانگ  از نوع غیرهمسان بوده
دوزبانه همزمان کس  اسوت کوه هور     هر چمدشود.  م  آغازپس از تکمی  مراح  اولیه زبان مادری 

فورد در    ،همسوان  کمد. در دوزبانگ   سخن گفتنوع به دو زبان را در روزهای نخستین کودک  شر
تووان بوین او و    و نمو   سوخن گویود  ور آن زبوان   هر وضعیت قادر است هر دو زبان را چون گویش

فورد در   ،کوه در دوزبوانگ  غیور همسوان     است در حال این  .در ن ر گرفتور زبان تفاوت   گویش
بورای اطمیموان از    .Mazlum, 2010)تری دارد )زبان مادری باشد، تسو ط بیشو   یک زبان که احتماالً

 نامه پرسشتکمی  آموزان از دو روش دانشها در  ، نوع و سطوح آنزبانگ  یا دوزبانگ معیار تک
اسوتفاده   آموزپرسش شفاه  از دانش آموز توسط مع ا ومربوط به تک زبانه بودن دانش اطسعات

 همسوان/غیر  ، مع مان آگاه  کاف  از شدندها در اردیبهشت ماه انجام . با توجه به ایمکه آزمونشد
بوه   ،. همچموین آمووزان داشوتمد   دانوش وضعیت چمودزبانگ    همسان بودن و یا متوال /همزمان بودن 

آمووز خواسوته   از آغاز آزمون از دانش پیش ،شدندها به یورت فردی انجام م آزمون سبب آنکه
را در بوه فارسو    گفوتن   به سوخن و زمان شروع  در خانه خود به فارس  گفتن  سخنشد که میزان م 

 نامه مشخص نماید.  پرسش
خواندن، آزموون   درست لفه درت مط ب، سرعت خواندن و ؤسه مسمجش ابزار پژوهش برای 
میوزان آگواه     بوود. 77/0( بوا پایوای   Shafiei  et al., 2010) و همکواران  سویاهه خوانودن شوفیع    

 ,Soleimani & Dastjerdiخرده آزموون آگواه  واجو  سو یمان  و دسوتجردی )      با شماخت  واج

زاده و نعموت  سواخته  میزان وااگوان، آزموون ملقوق   برای تعیین  سمجیده شد. 90/0با پایای  (2010
بوا اسوتفاده از روش   به کوار گرفتوه شود کوه      84/0( با پاپای Nematzadeh et al., 2011همکاران )
کوه تلیویست دانشوگاه      زنهوا، چهوار   آوری دادهگورد بورای  بود. انجام شده بازآزمون -آزمون

یوک هفتوه   ند. سوسس،  شود  انتخاببه عموان آزمونگر  ،مرتبط از جم ه روانشماس  و سمجش داشتمد
 . شرح داده شدها  به آنها در چمد ج سه آوری دادهگرد چگونگ  ،از آزمون پیش

 سواخته )آزموون وااگوان(    )آزمون درت مط ب( و ملقوق های موجود  ی آزمونهامتن تهیهدر 
. در برناموه  کتواب نزدیوک باشود    یورت نوشوتاری به  آنو اندازه  کامسیوتری نوع ق ا شد کوشش

وع سه ن ،است ب راهممای مع ا اشاره شدهاکه در مقدمه کت گونه درس  فارس  دوره ابتدای ، همان

هوای   و خط شوبه نسوتع یق درن ور گرفتوه شوده کوه در قسومت        خط نسخ، خط نوشتاری یا تلریری
مربوط به آزموون درت مط وب، سورعت و     فعالیت نخستین شود. کار گرفته م ه کتاب ب گوناگون
(، میوزان  Shanahan, 2006تعریوف )  پژوهش بور پایوو  سرعت خواندن در این  .خواندن بود درست 
 بر خواندن درست م  خواند.  درست آموز در هر دقیقه به  که یک دانش شود را شام  م  های  وااه
 Cork &Chalfant, 1988; quoted from) تمو کورت و چالف  خوانودن  بمودی خطاهوای   طبقوه  پایو

Azizian & Abedi, 2009) معمواخوان ،   ها خوان ، خوان ، کا شام  اضافه این موارد .سمجش شد
الی موتن   ای را البوه هوااکودت  خوان ، اضافه پایو خوان  هستمد. برن کردن و برعکسمح نبسیار مح
هوای   ها یا بخشهواا رخ ب ،خواندن همگامکودت در  ،یا حذف خوان  کا . بر مبمایدهد قرار م 

. بور  کمود مو   یدیگور  وااةرا جانشین  ایهوااکودت  معماخوان ، هادر  .کمداز جم ه را حذف م 
فرایمود  بور اسوا     .کمود مو   درنو   بارهوا  خوانودن  همگوام  درکوودت   ،بسویار  ن کوردن  مو من پایو
م  « داب»را « باد» برای نمونه ،خواند را وارونه م  ها وااهکودت در موق  خواندن ، خوان  عکسرب

خواندن، میزان سرعت خواندن دانش آموز را بر مبموای دقیقوه و    بسفای ه پس ازگر  آزمون .خواند
آمووز،   میزان درت مط ب دانش درتبرای  ،در ادامه کرد. این فعالیت ثبت م  ویژةثانیه روی فرم 

بر  آمده دست ة بهنمر و رسیدپ آموز م  درت مط ب از همان متن را از دانش پرسشگر چهار  آزمون
 بوود  مربوط به میزان آگاه  واجو   ،آزموند. دومین ش این فعالیت ثبت م  ویژةمبمای ید در فرم 

آزموونگر از   در سوومین آزموون،  . ندآوری شود گورد ای به یورت حضوری و میواحبه ها دادهکه 
مربوط به آزمون میزان وااگان را تشخیص داده و با یدای ب مود   وااة 20خواست تا آموز م  دانش

ایون فعالیوت ثبوت     ویوژة  فورم  دررا  ،که به درست  تشخیص داده بود های  وااهبخواند. سسس تعداد 
. ، را انجوام دهود  هوا این آزموون آموز همو فرایمد  دقیقه زمان الزم بود تا  هر دانشتقریباً ده کرد.  م 
آزموون   انجوام  اشوتیاقش در از آموز خسوته نشوده و    دانشد تا شوشد زمان آزمون طوالن  نم  سع 

شده بوا   های استخراجداده زبانه و دوزبانهبرای تعیین تفاوت خواندن بین دو گروه تک. کاسته نشود
ضوریب  هوای خوانودن، از   بورای تعیوین رابطوه بوین مؤلفوه      تل ی  شودند. همچموین  مستق   t آزمون

 استفاده شد.همبستگ  پیرسون 
 

 ها یافتهتجزیه و تحلیل  .4
 (1)جودول   کوه  اسوتفاده شود   ابتدا از آزموون تویویف    پژوهش،های تجزیه و تل ی  داده به مم ور
 دهد.  آموزان را نشان م  دانش مهارت خواندنهای  لفهؤمهای توییف  شاخص
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هوای   و خط شوبه نسوتع یق درن ور گرفتوه شوده کوه در قسومت        خط نسخ، خط نوشتاری یا تلریری
مربوط به آزموون درت مط وب، سورعت و     فعالیت نخستین شود. کار گرفته م ه کتاب ب گوناگون
(، میوزان  Shanahan, 2006تعریوف )  پژوهش بور پایوو  سرعت خواندن در این  .خواندن بود درست 
 بر خواندن درست م  خواند.  درست آموز در هر دقیقه به  که یک دانش شود را شام  م  های  وااه
 Cork &Chalfant, 1988; quoted from) تمو کورت و چالف  خوانودن  بمودی خطاهوای   طبقوه  پایو

Azizian & Abedi, 2009) معمواخوان ،   ها خوان ، خوان ، کا شام  اضافه این موارد .سمجش شد
الی موتن   ای را البوه هوااکودت  خوان ، اضافه پایو خوان  هستمد. برن کردن و برعکسمح نبسیار مح
هوای   ها یا بخشهواا رخ ب ،خواندن همگامکودت در  ،یا حذف خوان  کا . بر مبمایدهد قرار م 

. بور  کمود مو   یدیگور  وااةرا جانشین  ایهوااکودت  معماخوان ، هادر  .کمداز جم ه را حذف م 
فرایمود  بور اسوا     .کمود مو   درنو   بارهوا  خوانودن  همگوام  درکوودت   ،بسویار  ن کوردن  مو من پایو
م  « داب»را « باد» برای نمونه ،خواند را وارونه م  ها وااهکودت در موق  خواندن ، خوان  عکسرب

خواندن، میزان سرعت خواندن دانش آموز را بر مبموای دقیقوه و    بسفای ه پس ازگر  آزمون .خواند
آمووز،   میزان درت مط ب دانش درتبرای  ،در ادامه کرد. این فعالیت ثبت م  ویژةثانیه روی فرم 

بر  آمده دست ة بهنمر و رسیدپ آموز م  درت مط ب از همان متن را از دانش پرسشگر چهار  آزمون
 بوود  مربوط به میزان آگاه  واجو   ،آزموند. دومین ش این فعالیت ثبت م  ویژةمبمای ید در فرم 

آزموونگر از   در سوومین آزموون،  . ندآوری شود گورد ای به یورت حضوری و میواحبه ها دادهکه 
مربوط به آزمون میزان وااگان را تشخیص داده و با یدای ب مود   وااة 20خواست تا آموز م  دانش

ایون فعالیوت ثبوت     ویوژة  فورم  دررا  ،که به درست  تشخیص داده بود های  وااهبخواند. سسس تعداد 
. ، را انجوام دهود  هوا این آزموون آموز همو فرایمد  دقیقه زمان الزم بود تا  هر دانشتقریباً ده کرد.  م 
آزموون   انجوام  اشوتیاقش در از آموز خسوته نشوده و    دانشد تا شوشد زمان آزمون طوالن  نم  سع 

شده بوا   های استخراجداده زبانه و دوزبانهبرای تعیین تفاوت خواندن بین دو گروه تک. کاسته نشود
ضوریب  هوای خوانودن، از   بورای تعیوین رابطوه بوین مؤلفوه      تل ی  شودند. همچموین  مستق   t آزمون

 استفاده شد.همبستگ  پیرسون 
 

 ها یافتهتجزیه و تحلیل  .4
 (1)جودول   کوه  اسوتفاده شود   ابتدا از آزموون تویویف    پژوهش،های تجزیه و تل ی  داده به مم ور
 دهد.  آموزان را نشان م  دانش مهارت خواندنهای  لفهؤمهای توییف  شاخص
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 زبانه و دوزبانهتکآموزان  انشد میزان مهارت خواندن های توصیفی شاخص :1جدول 

 متغییر گروه تعداد میانگین انلراف استاندارد خطای استاندارد میانگین

 دوزبانه 150 77 382/20 664/1 درت مط ب زبانهتک 150 83/79 546/17 433/1
 دوزبانه 150 10/97 198/4 343/0 یلت خواندن زبانهتک 150 50/98 112/2 173/0
 دوزبانه 150 41/2 104/1 0901/0 سرعت خواندن زبانهتک 150 12/2 975/0 0796/0
 دوزبانه 150 49/19 021/1 083/0 میزان وااگان زبانهتک 150 63/19 007/1 082/0
 دوزبانه 150 36/7 581/1 129/0 آگاه  واج  زبانهتک 150 83/7 736/6 550/0

 
آمووزان  بررسو  تفواوت میوزان مهوارت خوانودن دانوش       بورای  ،آموار اسوتمباط    تل ی  بوا  در بخش

هوای آموار   شواخص  (2) اسوتفاده شود. جودول   هوای مسوتق ،   گوروه  tآزموون  از زبانه و دوزبانه  یک
 دهد.  م های مهارت خواندن را نشان استمباط  در هر یک از مولفه

 
  میزان مهارت خواندنمستقل برای تعیین تفاوت   tآزمون  :2جدول 

 زبانه و دوزبانهتکآموزان  دانش

 درجه آزادی T متغییر
سطح معم  
 داری

تفاوت 
 میانگین

تفاوت 
خطای 
 میانگین

%95فای ه اطمیمان  

 حد باال حد پایین

 درت مط ب
290/1
- 

298 198/0 833/2- 196/2 155/7- 488/1 

 یلت خواندن
648/3
- 

298 000/0 400/1- 384/0 155/2- 645/0- 

 سرعت خواندن
648/3
- 

298 016/0 400/1- 384/0 155/2- 645/0- 

 میزان وااگان
648/3
- 

298 403/0 473/0- 565/0 585/1- 638/0 

 آگاه  واج 
195/1
- 

298 233/0 140/0- 117/0 370/- 090/0 

آن است  نمایانگرمستق    tآزمون  های یافتهاست،  شده نشان داده (2) گونه که در جدول همان
، میوزان  (Sig =198/0) سطح معمواداری بورای مقایسوه میوانگین دو گوروه در آزموون درت مط وب       

تووان   مو   است. بر این مبما، 05/0تر از زرگب (Sig=233/0) و آگاه  واج  (Sig=403/0) وااگان
 ، میوزان وااگوان و آگواه  واجو     درت مط وب  هوای در آزموننتیجه گرفت تفاوت  بین دو گروه 

 خواندن درست های سطح معماداری برای مقایسه میانگین دو گروه در آزمون هر چمدوجود ندارد. 
(000/0=Sig) و سرعت خواندن (016/0=Sig)  تووان  م بر این اسا ،  .به دست آمد 05/0کمتر از

 . است دارمعماو سرعت خواندن خواندن  درست لفه ؤمدو نتیجه گرفت تفاوت بین دو گروه در 
آموزان دانش های مهارت خواندنلفهؤممیزان ارتباط بین  دار بودنو اطمیمان از معما برای تعیین

نشوان داده   (3)در جودول  نتایؤ آن استفاده گردید که آزمون ضریب همبستگ  پیرسون  ازدوزبانه 
 است.  شده

 
 ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه   : نتایج آزمون3جدول 

 آموزان دوزبانه های خواندن دانشلفهؤبین م

 متغییرها
درت 
 مط ب

یلت 
 خواندن

سرعت 
 خواندن

میزان 
 وااگان

آگاه  
 واج 

 درت مط ب
335/0 1 ضریب همبستگ  ** 290/0- ** 364/0 1* 212/0**2 

000/0  سطح معما داری  000/0  000/0  009/0  
یلت 
 خواندن

335/0 ضریب همبستگ  ** 1 378/0- ** 189/0 * 152/0  
000/0 سطح معما داری   000/0  021/0  063/0  

سرعت 
 خواندن

-290/0 ضریب همبستگ 
** 

378/0-
** 

1 226/0-
** 

196/0- * 

000/0 سطح معما داری  000/0   005/0  016/0  

 میزان وااگان
364/0 ضریب همبستگ  ** 189/0 ** 226/0- ** 1 **219/0 
000/0 سطح معما داری  021/0 005/0 126/0 007/ 

 آگاه  واج 
212/0 ضریب همبستگ  ** 152/0  196/0- * 219/0 ** 1 
009/0 سطح معما داری  063/0 016/0 007/0  

 
                                                                                                                                        

 p<0.05 معمادار است، 05/0در سطح * 1
 p<0.01 معمادار است، 01/0در سطح  ** 2
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آن است  نمایانگرمستق    tآزمون  های یافتهاست،  شده نشان داده (2) گونه که در جدول همان
، میوزان  (Sig =198/0) سطح معمواداری بورای مقایسوه میوانگین دو گوروه در آزموون درت مط وب       

تووان   مو   است. بر این مبما، 05/0تر از زرگب (Sig=233/0) و آگاه  واج  (Sig=403/0) وااگان
 ، میوزان وااگوان و آگواه  واجو     درت مط وب  هوای در آزموننتیجه گرفت تفاوت  بین دو گروه 

 خواندن درست های سطح معماداری برای مقایسه میانگین دو گروه در آزمون هر چمدوجود ندارد. 
(000/0=Sig) و سرعت خواندن (016/0=Sig)  تووان  م بر این اسا ،  .به دست آمد 05/0کمتر از

 . است دارمعماو سرعت خواندن خواندن  درست لفه ؤمدو نتیجه گرفت تفاوت بین دو گروه در 
آموزان دانش های مهارت خواندنلفهؤممیزان ارتباط بین  دار بودنو اطمیمان از معما برای تعیین

نشوان داده   (3)در جودول  نتایؤ آن استفاده گردید که آزمون ضریب همبستگ  پیرسون  ازدوزبانه 
 است.  شده

 
 ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه   : نتایج آزمون3جدول 

 آموزان دوزبانه های خواندن دانشلفهؤبین م

 متغییرها
درت 
 مط ب

یلت 
 خواندن

سرعت 
 خواندن

میزان 
 وااگان

آگاه  
 واج 

 درت مط ب
335/0 1 ضریب همبستگ  ** 290/0- ** 364/0 1* 212/0**2 

000/0  سطح معما داری  000/0  000/0  009/0  
یلت 
 خواندن

335/0 ضریب همبستگ  ** 1 378/0- ** 189/0 * 152/0  
000/0 سطح معما داری   000/0  021/0  063/0  

سرعت 
 خواندن

-290/0 ضریب همبستگ 
** 

378/0-
** 

1 226/0-
** 

196/0- * 

000/0 سطح معما داری  000/0   005/0  016/0  

 میزان وااگان
364/0 ضریب همبستگ  ** 189/0 ** 226/0- ** 1 **219/0 
000/0 سطح معما داری  021/0 005/0 126/0 007/ 

 آگاه  واج 
212/0 ضریب همبستگ  ** 152/0  196/0- * 219/0 ** 1 
009/0 سطح معما داری  063/0 016/0 007/0  

 
                                                                                                                                        

 p<0.05 معمادار است، 05/0در سطح * 1
 p<0.01 معمادار است، 01/0در سطح  ** 2
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آمووزان   دانوش  هوای خوانودن  بیشوتر مولفوه   ،اسوت  گونه که در جدول باال نشان داده شوده  مانه
شود.  ده م مشاهها لفهؤارتباط ممف  بین م موارد،در برخ  هر چمد دارند.   با ها  رابطه مثبت دوزبانه

؛  r=364/0میوزان وااگوان )   ،(p=000/0؛ r=335/0خواندن ) درست لفه ؤلفه درت مط ب با سه مؤم
000/0=p آگاه  واجو  (212/0=r009/0 ؛=p)و بوا سورعت خوانودن   داشوته  دار ا( رابطه مثبت معم 
(290/0- =r000/0 ؛=pرابطه ممف  معم )بوا میوزان وااگوان رابطوه      خوانودن  درسوت  لفه ؤدار دارد. ما

 دارامعم ممف  رابطه (p=000/0 ؛r= -378/0)  خواندن سرعت با (؛p=021/0 ؛r=189/0)  دارامعم مثبت
داری ندارد. سرعت خواندن با میوزان وااگوان   ا( رابطه معمp=063/0؛  r=152/0)  و با آگاه  واج

(226/0-=r005/0 ؛=p) آگاه  واج با و  (0-/196=r  016/0؛=p  رابطوه معمو  )دارد. در  ممفو   دارا
 دارد. دار معما مثبت رابطه(  p=007/0؛  r=219/0شماخت  با میزان وااگان ) آگاه  واج ،نهایت

آمووزان   هوای مهوارت خوانودن دانوش    لفهؤمدار بودن ارتباط به مم ور اطمیمان از معما ،همچمین
نشان داده  زیرزبانه از آزمون ضریب همبستگ  پیرسون استفاده گردید که نتایؤ آن در جدول تک
 است.  شده

 
 رابطه  تعیین ضریب همبستگی پیرسون برای نتایج آزمون :4جدول 

 زبانهتکآموزان  دانش های خواندنلفهؤبین م

 متغییرها
درت 
 مط ب

یلت 
 خواندن

سرعت 
 خواندن

میزان 
 وااگان

آگاه  
 واج 

 درت مط ب
301/0 1 ضریب همبستگ  **1 152/0  226/0 *2 146/0  
000/0  سطح معما داری  063/0  005/0  075/0  

یلت 
 خواندن

301/0 ضریب همبستگ  ** 1 685/0- ** 549/0 ** 106/0  
000/0 سطح معما داری   000/0  000/0  197/0  

سرعت 
 خواندن

همبستگ ضریب   152/0  685/0- ** 1 148/0-  120/0-  
063/0 سطح معما داری  000/0   077/0  142/0  

 میزان وااگان
226/0 ضریب همبستگ  ** 549/0 ** 148/0-  1 073/0 
005/0 سطح معما داری  000/0 077/0 126/0 375/ 

 آگاه  واج 
146/0 ضریب همبستگ   106/0  120/-  073/0  1 
075/0 سطح معما داری  197/0 142/0 375/0 126/0 

 

                                                                                                                                        
 p<0.01معمادار است،  01/0در سطح  ** 1
 p<0.05  معمادار است، 05/0در سطح * 2

؛ r=301/0خوانودن )  درسوت  لفه ؤم دولفه درت مط ب با ؤم دهد م جدول باال نشان  های یافته
000/0=p ) و( 226/0میزان وااگان=r000/0 ؛=pرابطه مثبت معم )با سورعت خوانودن   دارد، اما دارا 
(152/0 =r 063/0؛=p)  و آگاه  واج (146/0 =r  075/0؛=p) درسوت  لفه ؤدارد. مندار امعم رابطه 

 -685/0(؛ با سورعت خوانودن )   p=000/0 ؛r=549/0دار ) ابا میزان وااگان رابطه مثبت معم خواندن
=r000/0 ؛=pو با آگاه  واج دارا( رابطه ممف  معم   (106/0=r197/0 ؛=pرابطه معم )داری ندارد. ا

( p=142/0؛  r=0-/120)  آگاه  واج با و (p=000/0 ؛r=329/0سرعت خواندن با میزان وااگان )
( p=126/0؛  r=089/0شوماخت  بوا میوزان وااگوان )     آگواه  واج  ،دارد. در نهایوت نداری ارابطه معم
 ای ندارد. رابطه
 

 نتیجه گیریبحث و . 5
ابتودای   آمووزان پایوه اول   دهمده این است که بین مهارت خواندن دانش ها نشانبررس  تل ی  داده

-لفوه ؤدر م هر چمود  .و سرعت خواندن تفاوت وجود دارد درست های زبانه در مولفهدوزبانه و تک
درت مط وب، میوزان آگواه  واجو  و میوزان وااگوان فارسو          از قبی های دیگر مهارت خواندن 

ممطبوق بور    که کوامسً  پژوهش نشان داد  ها در این زمیمه پژوهشتفاوت  مشاهده نگردید. مروری بر 
ها را مورد بررس  قرار داده باشود،  ها و تک زبانهدوزبانهلفه خواندن در پمؤ مؤ این پژوهش باشد و
های  جمبهمیزان مهارت خواندن را از  کهها  پژوهشبا برخ   ها پژوهشاین های  یافتهوجود نداشت. 

 ،ک و   بوه طوور  . اسوت  نداشوته در مواردی ، همسوی  داشته و یا اندمورد بررس  قرار داده گوناگون
(، Mahmoodi & Mahmoodi, 2010ملموودی و ملموودی )   هوای  پژوهشبا  مقاله،این  های یافته

حسمات   و(، Adib et al., 2009) همکاران (، ادیب وKarimi & Kabiri, 2011) و کبیری کریم 
نشان دادند بین میوانگین نموره توانوای      ها آن .( همخوان  داردHasanati et al., 2016و همکاران )
 بورای نمونوه،  اسوت.   توک زبانوه و دوزبانوه تفواوت معمواداری وجوود داشوته        آمووزان دانشخواندن 

نشووان دادنوود توانووای  خوانوودن  (، Mahmoodi & Mahmoodi, 2010ملمووودی و ملمووودی )
 ,Yami)  یوام   .است بودهزبان  ترت آموزاندانشزبان بیشتر از  چهارم ابتدای  فارس  آموزان دانش

در را التلیویسن پایوه اول ابتودای      درت مط ب خواندن فارس  در میان فارغتفاوت میزان  (2003
آرربایجان بوا میوزان درت مط وب خوانودن فارسو  در گوروه مشوابه در تهوران          های طقهیک  از مم

 خوانودن فارسو  در دو  میزان درت مط وب  که  ه بودبه این نتیجه رسیدسه نمود. وی بررس  و مقای
داری کمتور   اول نسبت به گوروه دوم بوه یوورت معمو    های گروه ا دارد و نمره زیادیگروه اختسف 

های  ( در مورد توانای Dadestan & Majdabadi, 1996دادستان و مجدآبادی ) های پژوهش است.
که سوطح زبوان    دادندز ورود به ن ام آموزش  نشان ازبان در زبان فارس  در آغ کودکان غیرفارس 
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( p=142/0؛  r=0-/120)  آگاه  واج با و (p=000/0 ؛r=329/0سرعت خواندن با میزان وااگان )
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-لفوه ؤدر م هر چمود  .و سرعت خواندن تفاوت وجود دارد درست های زبانه در مولفهدوزبانه و تک
درت مط وب، میوزان آگواه  واجو  و میوزان وااگوان فارسو          از قبی های دیگر مهارت خواندن 

ممطبوق بور    که کوامسً  پژوهش نشان داد  ها در این زمیمه پژوهشتفاوت  مشاهده نگردید. مروری بر 
ها را مورد بررس  قرار داده باشود،  ها و تک زبانهدوزبانهلفه خواندن در پمؤ مؤ این پژوهش باشد و
های  جمبهمیزان مهارت خواندن را از  کهها  پژوهشبا برخ   ها پژوهشاین های  یافتهوجود نداشت. 

 ،ک و   بوه طوور  . اسوت  نداشوته در مواردی ، همسوی  داشته و یا اندمورد بررس  قرار داده گوناگون
(، Mahmoodi & Mahmoodi, 2010ملموودی و ملموودی )   هوای  پژوهشبا  مقاله،این  های یافته

حسمات   و(، Adib et al., 2009) همکاران (، ادیب وKarimi & Kabiri, 2011) و کبیری کریم 
نشان دادند بین میوانگین نموره توانوای      ها آن .( همخوان  داردHasanati et al., 2016و همکاران )
 بورای نمونوه،  اسوت.   توک زبانوه و دوزبانوه تفواوت معمواداری وجوود داشوته        آمووزان دانشخواندن 

نشووان دادنوود توانووای  خوانوودن  (، Mahmoodi & Mahmoodi, 2010ملمووودی و ملمووودی )
 ,Yami)  یوام   .است بودهزبان  ترت آموزاندانشزبان بیشتر از  چهارم ابتدای  فارس  آموزان دانش

در را التلیویسن پایوه اول ابتودای      درت مط ب خواندن فارس  در میان فارغتفاوت میزان  (2003
آرربایجان بوا میوزان درت مط وب خوانودن فارسو  در گوروه مشوابه در تهوران          های طقهیک  از مم

 خوانودن فارسو  در دو  میزان درت مط وب  که  ه بودبه این نتیجه رسیدسه نمود. وی بررس  و مقای
داری کمتور   اول نسبت به گوروه دوم بوه یوورت معمو    های گروه ا دارد و نمره زیادیگروه اختسف 

های  ( در مورد توانای Dadestan & Majdabadi, 1996دادستان و مجدآبادی ) های پژوهش است.
که سوطح زبوان    دادندز ورود به ن ام آموزش  نشان ازبان در زبان فارس  در آغ کودکان غیرفارس 



314 / مطالعة میزان مهارت خواندن دانش آموزان اول ابتدايی در مناطق دوزبانه و تک زبانه

 هوای  یافتوه  تور اسوت.   ینئداری پوا  اهوا بوه یوورت معمو     تک زبانهها نسبت به  بیان  و دریافت  دوزبانه
 میوانگین  و جم ه اندازة متوسط بودن کا نمایانگر (Khachatorian, 1998) خاچاطوریان پژوهش
 همچموین سواخت   اسوت.  بووده  هوا بانهزتک به نسبت دوزبانهدانش آموزان  گفتار درها  وااه تعداد
 کوار  بوه  هوا آنموتن   در کمتوری  مرکوب  هوای  هجم و  و تور ساده فارس  زبان در هادوزبانه نلوی
ه واا 9/94( نشان دادند که سورعت خوانودن از   Ahadi et al., 2006) و همکاران احدی است. رفته

 ،حاضور  مقالوو در  یابود. افزایش م  در پمجا ابتدای  ،ه در دقیقهواا 119در دقیقه در دوم ابتدای  به 
ثانیووه و  12/2زبانووه تووکاول ابتوودای  آموووزان ای بوورای دانووش هواا 100مووتن سوورعت خوانوودن  

 ,.Hasanati et alحسمات  و همکاران )بررس   های یافتهاست.  ثانیه بوده 41/2آموزان دوزبانه  دانش

بعود از دوره   کودکوان  ایون  که دهد م  فارس  نشان لک دوزبانه اول ابتدای  بر کودکان ( 2016
 آزموون  انجام دو بار بررس  در مورد شماخت واج آگاه  هایمهارت همه در یک ماه آموزش

 تلقیق با نتایؤ مقالو حاضرهای یافته ،های غیر ایران  میان پژوهشدر  دادند. نشان معماداری تفاوت
هوای   با نتوایؤ یافتوه   هر چمد .خوان  داردها (Lopez, 2006، لوپز و همکاران )(Reid, 2016ریید )
 ,Allman) آلمون   ،(Escobar et al., 2018( ،)Ben Zeeve, 1997) ایسوکوبار و همکواران   تلقیق

 همخوان  ندارد. (Hoff & Krystal, 2017)و  ( 2003
هوای غیور ایرانو  موورد      پوژوهش بوا برخو     حاضر پژوهش های یافته همخوان ناز دالی  ایک  
هوای ایرانو  در سیسوتا    دوزبانوه بوا توجوه بوه ایمکوه     . اسوت های دوزبانه شدن در ایران ، روشاشاره

هوای شوفاه  زبوان اول    ای برای آموزش زبان اول ندارند، بمابراین فقوط بوه مهوارت   آموزش  برنامه
هوای   پژوهشمانمد. در بیشتر های شماخت  و تلیی   زبان اول باز م و از تس ط مهارت یافتهدست 
، دانش آموزان دوزبانه به هر اند پزداختهآموزان  مهارت خواندن دانش به مقایسو میانکه  ایران غیر 

. شوددوزبان م ها از ساختار دوزبانههای بهتر آگاه  سبب ،بیممد. این موضوعدو زبان آموزش م 
ب دوزبانگ  سببا هر دو زبان آموزش دیده و در نتیجه دو ابزار رهم  در اختیار دارد و  دوزبانهفرد 

-مثبت دو زبانگ  همگام  بیشتر نشان داده م  تأثیرشود. بمابراین م  ویبالقوه های  توانای افزایش 
تفاده از شود که هر زبان به طور روزمره و به یک میزان مورد استفاده قرار گیرند. میزان و نلوه اسو 

که در برخو    ای به گونه .بر عهده داردزبان اول نقش مهم  در ایجاد آثار مثبت و ممف  دو زبانگ  
نمونوه   بورای ) اسوت  وااگانها در میزان آگاه  واج  و میزان خزانه  برتری دوزبانهنمایانگر  موارد 

 کریسوتال هواف و   و  (Escobar et al., 2018)  ایسکوبار و همکارانهای یافته رجوع شود به نتایؤ
(Krystal, 2017 & Hoff دلی  دیگر .) و  دوزبانهآموزان دانش های هبرابری میانگین نمر پیوند بادر

تواند مربوط به بهبود کیفیت آموزش و عوام  مرتبط با خواندن در ، م باالهای لفهؤزبانه در متک
و امکانوات   تبریوز از شوهرهای برخووردار ایوران بووده     هر شو مماطق برخوردار مانمد شهر تبریز باشد. 

از مدرسوه در معورض آمووزش قورار دارنود و یوا بوا         پویش . بیشوتر کودکوان     داردآموزش  مماسوب 
مود. در  کمنیاز خوانودن را کسوب مو     های پیشگذارندن دوره یک یا دوساله پیش دبستان  مهارت

 هایتفسویر تووان  مو   ،زبانوه  انوه و توک  آمووزان دوزب  متفاوت بوودن سورعت و دقوت دانوش     پیوند با
-است، که از دیدگاه ثیر را از دوزبانگ  گرفته، بیشترین تأاین بخشهای  یافتهکرد.  ارائه گوناگون 

شماسو    با توجه بوه رده  .استو تفسیر  ررس قاب  بشماس   شماس  و روان های مخت ف از جم ه زبان
رده شماسو  از زبوان    جمبوو آلتوای  بووده و از   -های اورالها، زبان ترک  آرری از خانواده زبانزبان

و توداخ  زبوان ،   بیشوتر  های (، بمابراین با توجه به تفاوتHeydari et al., 2015فارس  دور است )
 تببین است. زبان در مهارت خواندن قاب  آموزان مماطق ترت ین دانشدرست  و سرعت پائمیزان 

 اسوت.  ررسو  نیوز قابو  ب   1های پویاسیستا دیدگاه ن ریواز   زبانهای لفهؤم میان بررس  ارتباط 
توانود بوه تعریوف    مو   جمبوو ن وری  بسیار جالب بوود و از   ،دست آمده که در این بخش ب های  یافته

نشوان داد کوه    هوای خوانودن  لفوه ؤبین مارتباط تل ی  درست و دقیق مهارت خواندن کمک نماید. 
ممفو    رابطوو هوا  لفوه ؤبرخو  م  موابین  هر چمدهای خواندن رابطه مثبت وجود دارد. لفهؤبیشتر م میان 

زبانوه   آموزان دوزبانه و تک دانشمیان  ها در  لفهؤارتباط این مدر پیوند با  همچمین، مشاهده گردید.
آگواه    سورعت خوانودن و   ارتباط درت مط وب بوا   به تفاوت زیادی نداشت و تمها تفاوت مربوط

بوا   خوانودن  سورعت  لفوه ؤها این ارتباط مشاهده نشد. همچمین ارتبواط م زبانه تک در واج  بود که 
در  نیوز  دار بوود کوه ایون ارتبواط    دوزبانه ممف  معمادر دانش آموزان میزان وااگان و آگاه  واج  

 آن هوای ایون پرسوش    یافته پیوند با در قاب  توجهموضوع دانش آموزان تک زبانه مشاهده نگردید. 
دار و مثبوت معموا  رابطو در هر دو گوروه  و میزان وااگان  درست لفه ؤم دوبود که بین درت مط ب و 

 فوزایش آمووزان ا  خوانودن دانوش   درسوت  و  وجود دارد. به این مفهووم کوه هور چوه میوزان وااگوان      
د. یافته دیگر این پژوهش این بود کوه  کر، عم کرد درت مط ب آن ها نیز افزایش پیدا م فتیا م 
دار اول ابتودای  رابطوه ممفو  معموا     آمووزان دانوش  در هر دو گوروه  خواندن درست لفه سرعت با ؤم

خوانودن   درسوت  و ، دقوت  یافوت  م ها در خواندن افزایش که هرچه سرعت آن ین معماه اداشت. ب
رابطه بین  های یافته همچمین،. شدندو تعداد خطاهای بیشتری مرتکب م  کرد م پیدا ها کاهش آن

، افوت یمو   فوزایش آمووزان ا خواندن نشان داد، هر چه میزان وااگان دانوش  درست میزان وااگان و 
 لفه سرعت با میزان وااگان و آگواه  واجو   ؤ. همچمین مشدندم میزان خطاهای کمتری مرتکب 

 نداشوت. داری زبانوه تفواوت معموا   و در دانوش آمووزان توک    داررابطوه ممفو  معموا    در گروه دوزبانه
آموزان دوزبانه بوه طوور    دانش های پویاسیستا ن ریو با توجه به دهد های این پژوهش نشان م  یافته

ایمکوه در   ،در نهایوت هوای مهوارت خوانودن را نداشوتمد.     لفوه ؤهمزمان قدرت کمترل و تس ط همه م
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از مدرسوه در معورض آمووزش قورار دارنود و یوا بوا         پویش . بیشوتر کودکوان     داردآموزش  مماسوب 
مود. در  کمنیاز خوانودن را کسوب مو     های پیشگذارندن دوره یک یا دوساله پیش دبستان  مهارت

 هایتفسویر تووان  مو   ،زبانوه  انوه و توک  آمووزان دوزب  متفاوت بوودن سورعت و دقوت دانوش     پیوند با
-است، که از دیدگاه ثیر را از دوزبانگ  گرفته، بیشترین تأاین بخشهای  یافتهکرد.  ارائه گوناگون 

شماسو    با توجه بوه رده  .استو تفسیر  ررس قاب  بشماس   شماس  و روان های مخت ف از جم ه زبان
رده شماسو  از زبوان    جمبوو آلتوای  بووده و از   -های اورالها، زبان ترک  آرری از خانواده زبانزبان

و توداخ  زبوان ،   بیشوتر  های (، بمابراین با توجه به تفاوتHeydari et al., 2015فارس  دور است )
 تببین است. زبان در مهارت خواندن قاب  آموزان مماطق ترت ین دانشدرست  و سرعت پائمیزان 

 اسوت.  ررسو  نیوز قابو  ب   1های پویاسیستا دیدگاه ن ریواز   زبانهای لفهؤم میان بررس  ارتباط 
توانود بوه تعریوف    مو   جمبوو ن وری  بسیار جالب بوود و از   ،دست آمده که در این بخش ب های  یافته

نشوان داد کوه    هوای خوانودن  لفوه ؤبین مارتباط تل ی  درست و دقیق مهارت خواندن کمک نماید. 
ممفو    رابطوو هوا  لفوه ؤبرخو  م  موابین  هر چمدهای خواندن رابطه مثبت وجود دارد. لفهؤبیشتر م میان 

زبانوه   آموزان دوزبانه و تک دانشمیان  ها در  لفهؤارتباط این مدر پیوند با  همچمین، مشاهده گردید.
آگواه    سورعت خوانودن و   ارتباط درت مط وب بوا   به تفاوت زیادی نداشت و تمها تفاوت مربوط

بوا   خوانودن  سورعت  لفوه ؤها این ارتباط مشاهده نشد. همچمین ارتبواط م زبانه تک در واج  بود که 
در  نیوز  دار بوود کوه ایون ارتبواط    دوزبانه ممف  معمادر دانش آموزان میزان وااگان و آگاه  واج  

 آن هوای ایون پرسوش    یافته پیوند با در قاب  توجهموضوع دانش آموزان تک زبانه مشاهده نگردید. 
دار و مثبوت معموا  رابطو در هر دو گوروه  و میزان وااگان  درست لفه ؤم دوبود که بین درت مط ب و 

 فوزایش آمووزان ا  خوانودن دانوش   درسوت  و  وجود دارد. به این مفهووم کوه هور چوه میوزان وااگوان      
د. یافته دیگر این پژوهش این بود کوه  کر، عم کرد درت مط ب آن ها نیز افزایش پیدا م فتیا م 
دار اول ابتودای  رابطوه ممفو  معموا     آمووزان دانوش  در هر دو گوروه  خواندن درست لفه سرعت با ؤم

خوانودن   درسوت  و ، دقوت  یافوت  م ها در خواندن افزایش که هرچه سرعت آن ین معماه اداشت. ب
رابطه بین  های یافته همچمین،. شدندو تعداد خطاهای بیشتری مرتکب م  کرد م پیدا ها کاهش آن

، افوت یمو   فوزایش آمووزان ا خواندن نشان داد، هر چه میزان وااگان دانوش  درست میزان وااگان و 
 لفه سرعت با میزان وااگان و آگواه  واجو   ؤ. همچمین مشدندم میزان خطاهای کمتری مرتکب 
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ان و میوزان وااگو   ،نمونه برایهای خواندن مشاهده نگردید. لفهؤبرخ  از موارد هیچ ارتباط  بین م
در ایون  کوه  دهود  نشوان مو    پیشیمو پژوهشمرور نشان ندادند.  داریآگاه  واج  هیچ ارتباط معما

ارتباط اگاه   در پیوند با،  فقط های اندت موجود پژوهش است. انجام نشدهپژوهش جامع   زمیمه
 ،نمونه رایدیگر. ب یک ها بالفهؤارتباط این م تمام هستمد و نههای خواندن لفهؤشماخت  با سایر مواج

هوای خوانودن را   لفوه ؤرابطوه بوین آگواه  یورف  و م    ( Ghaemi et al., 2011) قائم  و همکواران  
 درسوت   و  یورف    آگواه   ضوریب همبسوتگ  بوین    به طوور ک و ،  نشان دادند  ها . آنبررس  کردند

، و بین آگاه  یورف  و درت مط وب   95/0خواندن  درست ، بین آگاه  یرف  و -91/0خواندن 
بوا بررسو  ارتبواط حاف وه واجو ،       (Ahadi & Mokhlesin, 2016) احودی و مخ یوین  . بود 92/0

بوین آگواه  واج    ،شماخت  و مهوارت زبوان  در کودکوان پویش دبسوتان  نشوان دادنود        آگاه  واج
 ,Dastjerdi & Soleimani)دسوتجردی و سو یمان    شماخت  و رشد زبان  همبسوتگ  وجوود دارد.   

 بقیوه  به نسبت برخ  شماخت  واج آگاه  هایمهارت و تکالیف انواع میان در نشان دادند( 2006
 کوه  شماخت  آگاه  واج هایمهارت برای نمونه،برخوردارند.  باالتری و بهتر بیم  پیش از قدرت
 آن.همچمین برخوردارند کمتری پیشبیم  قدرت از هجای ، تقطی  انمدم آیمد، م  وجود به زودتر
 دسوتکاری  و واجو   تقطیو  انمود  م آیمود،  مو   وجود به دیرتر که شماخت آگاه  واج هایمهارت
  . برخوردارند باالتری بیم  قدرت پیش از واج ،

توانمد ها م  از آن یککه شاید هر  است قرار داشته  هایتلت تأثیر ملدودیتحاضر،  پژوهش
توا انودازة ممکون    شد  با این وجود تسشها متأثر سازند. تعمیا یافته جمبواز  ویژهبه آن را  های یافته

. هوا بوه حوداق  کواهش یابود      و اثورات آن  شوود  گذار در روند پوژوهش کمتورل  أثیرمتغیرهای مها ت
قاب  تعمیا به  این پژوهش های یافتهپذیری است.  مربوط به تعمیا ،این  پژوهش ین ملدودیتنخست

زیرا پژوهش حاضر فقط در شهرهای تهران و تبریوز کوه    .نیستزبانه و یک دوزبانههای  ک  جامعه
آمووزان   همچموین ایون مقایسوه فقوط بوین دانوش       .، ملدود شده بوود هستمدجزء شهرهای برخوردار 

اول  بوه  فقوط  ،مووردح اشواره  پوژوهش  عسوه بور ایون،   ترت انجام گرفت.  دوزبانهزبانه فار  و  تک
 ،در نهایت است.رو دیگر با ملدودیت روبه  وها و دربه کس  آنتعمیا  و هابتدای  ملدود بود

موورد   های دیگور  و جمبه است مهارت خواندن بوده جمبوپمؤ  بررس پژوهش حاضر فقط ملدود به 
توانود پیشومهادهای کواربردی بورای مسوئولین آمووزش و        این پژوهش مو  است.  مطالعه قرار نگرفته
آموزان  خواندن در دانش درست دار بودن تفاوت میانگین سرعت و دلی  معما بهپرورش ارائه دهد. 

دوزبانه  مماطق ویژةای مداخ ههای برنامه از مسئولین آموزش شود  یشمهاد م پ دوزبانهتک زبانه و 
مبمو  بور وجوود ارتبواط      ،این پژوهش هایبا توجه به یافتههمچمین  مد.کم جدی حمایت یورتبه 
شوود بوا آمووزش مع موان مقطو  اول ابتودای  و       مهوارت خوانودن پیشومهاد مو      گوناگونهای لفهؤم

 اسوت امید پرداخته شود.  های خواندنمولفه آموزشها در برنامه درس  آنان به لفهؤگمجاندن این م
از جم ه ایمکوه   .قرار گیرد بررس دیگری از مهارت خواندن مورد  های جمبه های پسین، پژوهشدر 

روش  او بو  قورار گرفتوه  مقایسوه  موورد  هوای زبوان    آموزان سایر گروهمهارت خواندن در بین دانش
پژوهش که  جای  از آن همچمین. انجام شودپژوهشگران دیگر  به وسی وقوم نگاری گونو از  و کیف 

هوای  در سایر پایوه  گونهاز این  پژوهش است، انجام  ابتدای  به انجام رسیدهحاضر فقط در پایه اول 
تور  هوا و در سوطح وسوی    در سایر استان ها پژوهشثر واق  شود. همچمین انجام ؤتواند متلیی   م 

زبوان یوک سوازه    ایمکوه   ،در نهایوت  تواند مبمای مماسب  را برای مقایسه ایون شویوه فوراها آورد.   م 
های لفهؤو م های زبان شود رابطه بین سایر مهارت، پیشمهاد م گوناگون  داردهای لفهؤپیچیده و م

 گردد.   بررس نیز  دیگر مهارت خواندن
 

 فهرست منابع
(. سرعت گفتار 1385احدی، حوریه، ملمد رحیا شاهبداغ ، سقراط فقیه زاده و بهروز ملمودی بختیاری )

دانشوکده  -شوموای  شماسو   »دوم و پمجا ابتدای  شهر تهران. و خواندن در دانش آموزان دختر پایه 
 .30-37. یص2. شماره 15دوره «. توانبخش  دانشگاه ع وم پزشک  تهران

بررس  ارتباط حاف ه واج ،آگاه  واج شماخت  و مهارت زبوان   (. »1395حوریه و مریا مخ یین ) احدی،
 .70-62( یص 59)پیاپ ،  3. شماره 17. ج د کومش«. در کودکان پیش دبستان 

مقایسه قودرت خوانوای  دانوش آمووزان یوک      (. 1388ادیب، یوسف، اسکمدر فتل  آرر و ن یره ملمودی )
. پایان نامه کارشماسو   زبانه و دوزبانه در در  فارس  پمجا ابتدای  و رابطه آن با پیشرفت تلیی  

 ارشد چاپ نشده. دانشگاه تبریز.
 سوعید  و یرخضورانیان پ ، احمود رسوتم   ، مهودی سوعدی میوطف  پوور    ، ریلانه ملمدی  ،، حسینباغیشم  

کوردی  -مقایسه سرعت گفتار و خواندن در دانش آموزان تک و دو زبانه فارس (. »1396) حسیم 
 .82-75 . یص1ة شمار .6سال  .ع وم پیراپزشک  و توانبخش   «.سوم دبستان

 مهارت بر ای مدرسه آموزش تأثیر بررس (. »1394پور ) عبا  ع   رستم  و حسمات ، فاطمه، ملمدرضا
 شوماره  .4 دوره توانبخش . طب«. ساله 6 زبان فار  دوزبانه لک کودکان شماخت  واج آگاه 

 .33-28. یص 4
هوای       رمزگردانو  دوزبانوه  (. »1394) روحو   افسور  و عطواری  لطیوف   ،سومائ   مهودی ، عبداللسین ،حیدری

. 16شوماره   .7دوره . پژوهو   زبوان  «.فارس  در پرتو مدل زبان ماتریس و ن ریوو یوفر   -آرری     ترک 
 .57-33یص 
 زبانه تک و دوزبانه آموزان دانش گفتار نلوی ویژگیهای مقایسه و (. بررس 1377آرمیمه. ) خاچاطوریان،
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 .30-37. یص2. شماره 15دوره «. توانبخش  دانشگاه ع وم پزشک  تهران

بررس  ارتباط حاف ه واج ،آگاه  واج شماخت  و مهارت زبوان   (. »1395حوریه و مریا مخ یین ) احدی،
 .70-62( یص 59)پیاپ ،  3. شماره 17. ج د کومش«. در کودکان پیش دبستان 

مقایسه قودرت خوانوای  دانوش آمووزان یوک      (. 1388ادیب، یوسف، اسکمدر فتل  آرر و ن یره ملمودی )
. پایان نامه کارشماسو   زبانه و دوزبانه در در  فارس  پمجا ابتدای  و رابطه آن با پیشرفت تلیی  

 ارشد چاپ نشده. دانشگاه تبریز.
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 مهارت بر ای مدرسه آموزش تأثیر بررس (. »1394پور ) عبا  ع   رستم  و حسمات ، فاطمه، ملمدرضا
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آمووزش:  مجموعوه مقواالت هموایش دوزبوانگ  و     (. 1390خدیوی، اسداله، رضا کسنتری و رجب ربووی ) 
 .. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشچالش ها، چشا اندازها و راهکارها

زبان در زبان فارسو  در   های کودکان غیرفارس  بررس  توانای  (.1375)زهره مجدآبادی  و دادستان، پریرخ
 .بدو ورود به ن ام آموزش . تهران: وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تع یا و تربیت

سوومیمار بررسوو    مجموعووه مقوواالت (. 1371) انووه شووورای تلقیقووات وزارت آموووزش و پوورورش    دبیرخ
 : وزارت آموزش و پرورش. تهران .دوزبانگ  ابعاد

پوژوهش ناموه   (. برخ  پژوهش های ضروری دربواره یوادگیری خوانودن.    1389دستجردی کاظم ، مهدی )
 .78-76یص -120شماره  آموزش .

 حیطوه  در پوژوهش چیسوت؟   شماخت  واج (. آگاه 1385س یمان  )دستجردی کاظم ، مهدی و زهرا 

  .954-931.  یص 4 شماره .6 سال .استثمای  کودکان
سومج    شوماخت  و ویژگیهوای روان   واج آزمون آگاه (. 1389س یمان ، زهرا و مهدی دستجردی کاظم  )

 شگاه مطالعات آموزش و پرورش. پژوهتهران: . 2چ  .آن
بررسو  ارتبواط   (. »1388س یمان ، زهرا، ملسن سعید ممش، مهدی دستجردی، آرر مهری و یونس جهوان  ) 

شوموای   «. بین آگاه  واج  و سرعت نامیدن خودکار با نمره خوانودن در پایوه اول ابتودای  تهوران    
 . 25-18. یص 1-2. شماره 18. دوره شماس 

(. طراحو  و  1387شفیع ، بیژن، سمیرا توک ، لیس ع   نیا، ملمدرضا مراث ، لیس یوداقت  و رقیوه فروغو  )   
های اول تا پمجا دانش آموزان مقط   ساخت آزمون غربالگری تشخیص اختسل در خواندن در پایه

 .60-53. یص 2. شماره 17. دوره شمواسمج ابتدای  در شهر ایفهان. 
(. بررس  توانای  دانش آموزان در خواندن و نوشتن زبان فارسو  و پیشورفت تلیوی      1377عباس ، خسرو)
(. تهووران: اداره کوو  آموووزش و پوورورش طوورح پژوهشوو  چوواپ نشوودههووا در ع وووم و ریاضوو  ) آن

 های تهران.  شهرستان
(. ساخت و همجاریاب  آزموون تشخییو  سوطح خوانودن بورای      1383عزیزیان، مرضیه و ملمدرضا عابدی )

 نش آموزان پایه سوم دبستان. ایفهان: شورای تلقیقات آموزش و پرورش استان ایفهان.دا
آمووزان در   بررسو  تغییور الگووی خطاهوای خوانودن دانوش      (. 1386) عابودی  ملمدرضوا و  ، مرضیهعزیزیان

. 29 شوماره  .شماس  بوالیم  و مشواوره   پژوهش های روان. های دوم تا پمجا ابتدای  شهر ایفهان پایه
  . 114-101یص 

مجموعه سخمران  )  انسان(. عیب شماس  دوزبانگ . تهران: خانه اندیشممدان ع وم 1393عشایری، حسن. )
 شماس (. های روان شمبه

مطالعات (. بررس  مشکست زبان آموزی کودکان پایو اول ابتدای  در مماطق دوزبانه. 1387عیاره، فریده ) 
 . 60-42. یص 9. شماره 3. سال برنامه درس 

 آمووزش  هوای روش و خوانودن  مشوکست  خوانودن،  بور  (. تأم  1395غسم ، مرتض  و نرجس نیکوکار )
 .43-37یص  .37-38های  شماره .نواندیش سبزدها.  خواندن سال

(. پروپوزال انجام پوژوهش از پژوهشوگاه مطالعوات آمووزش و پورورش در رابطوه بوا        1395فض  ، رخساره )
 (15/9/1395)مورخه  161252برنامه زبان آموزی در مماطق دوزبانه. شماره نامه 

وزبوانگ  و جمسویت بور    (. بررسو  تواثیر د  1396فیاض ، ع  ، رضا یلراگرد، ب قیس روشن و بهمن زندی )
. زبوان   جستارهایزبانه. آموزان دوزبانه و تک ممطق  با مقایسه دانش -هوش زبان  و هوش ریاض 

 .248-225(، یص 37)پیاپ   2. شماره 8سال 
 در یورف   آگواه   نقوش  ای مقایسوه  (. بررسو  1389هوشوم  دادگور )   سو یمان  و  قائم ، حمیده، زهرا 

نووین.   توانبخش .  دبستان دوم پایه عادی و کودکان نارساخوان خواندن درت و یلت سرعت،
 .29-23یص  .4 و3 شماره .4 دوره
 اوّل ی پایوه  در خوانودن  سورعت  مط وب و  درت بور  دبسوتان  از پویش  آمووزش  توأثیر  (.1389کاکیا، لیدا )

 .39-37. یص 3. دورة 7شمارة . مج ه رشد آموزش پیش دبستان ابتدای . 
های دو زبانه در دنیوا و ارائوه راهکوار بورای آمووزش دو زبانوه در        بررس  انواع مدل (.1388) کسنتری، رضا
. پژوهشگاه مطالعات آمووزش و پورورش   ماهمامه پژوهش ، آموزش ،. پژوهش نامه آموزش ، ایران
 .31-27. یص 119شماره 
پژوهش ، پژوهشگاه . گزارش طرح بررس  های روش های مماسب تدریس دوزبانه (.1390کسنتری، رضا )

 .مطالعات آموزش و پرورش. تهران
زبانوه )تورت    مقایسه مهارت خواندن دانش آموزان پایوه اول ابتودای  در ممواطق دو    (.1395کسنتری، رضا )

(. تهوران: پژوهشوگاه مطالعوات آمووزش و     ( )گزارش طرح پژوهشو  زبان( و یک زبانه )فار  زبان
 پرورش. 

زبانوه در وضوعیت سوواد     زبانوه و یوک   آمووزان دو  مقایسه دانوش  (.1390م  )کبیری مسعود و عبدالع یا کری
مجموعوه مقواالت   (. PIRLS-2006) الم  و  پیشورفت سوواد خوانودن     خواندن بر اسا  مطالعوه بوین  

. بوه کوشوش اسوداله خودیوی،     همایش دوزبانگ  و آموزش: چالش ها، چشا انودازها و راهکارهوا  
 .92-79یص  .پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشرضا کسنتری و رجب ربوی. تهران: 
آمووزان پایوه    بررس  و مقایسوه سوواد خوانودن در دانوش    (. 1390ملمودی، امان اهلل و ملمدتق  ملمودی )

 PLRIS) تدوزبانه لر زبان و یک زبانه استان چهارملال و بختیاری بر اسا  مطالعا ابتدای  چهارم

 .205-191 یص .28شماره  .6دوره . نامه تربیت  پژوهش (.2006
های ایران: رویکرهوای ع مو ، اخسقو  و سیاسو .       ه(. لزوم تدریس زبان مادری دوزبان1390م  وم، فرهاد )

. بوه کوشوش   هوا، چشوا انودازها و راهکارهوا     مجموعه مقاالت همایش دوزبانگ  و آموزش: چالش
یص اسداله خدیوی، رضا کسنتری و رجب ربوی. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. 

92-121. 
زبانه. تبریوز: مرکوز تلقیقوات     زبانه و یک پیشرفت تلیی   دو. مقایسه (1371) هادیان، مجید مهرجو، ع   و

 خوزستان. ادارة ک  آموزش و پرورش
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(. پروپوزال انجام پوژوهش از پژوهشوگاه مطالعوات آمووزش و پورورش در رابطوه بوا        1395فض  ، رخساره )
 (15/9/1395)مورخه  161252برنامه زبان آموزی در مماطق دوزبانه. شماره نامه 

وزبوانگ  و جمسویت بور    (. بررسو  تواثیر د  1396فیاض ، ع  ، رضا یلراگرد، ب قیس روشن و بهمن زندی )
. زبوان   جستارهایزبانه. آموزان دوزبانه و تک ممطق  با مقایسه دانش -هوش زبان  و هوش ریاض 

 .248-225(، یص 37)پیاپ   2. شماره 8سال 
 در یورف   آگواه   نقوش  ای مقایسوه  (. بررسو  1389هوشوم  دادگور )   سو یمان  و  قائم ، حمیده، زهرا 

نووین.   توانبخش .  دبستان دوم پایه عادی و کودکان نارساخوان خواندن درت و یلت سرعت،
 .29-23یص  .4 و3 شماره .4 دوره
 اوّل ی پایوه  در خوانودن  سورعت  مط وب و  درت بور  دبسوتان  از پویش  آمووزش  توأثیر  (.1389کاکیا، لیدا )

 .39-37. یص 3. دورة 7شمارة . مج ه رشد آموزش پیش دبستان ابتدای . 
های دو زبانه در دنیوا و ارائوه راهکوار بورای آمووزش دو زبانوه در        بررس  انواع مدل (.1388) کسنتری، رضا
. پژوهشگاه مطالعات آمووزش و پورورش   ماهمامه پژوهش ، آموزش ،. پژوهش نامه آموزش ، ایران
 .31-27. یص 119شماره 
پژوهش ، پژوهشگاه . گزارش طرح بررس  های روش های مماسب تدریس دوزبانه (.1390کسنتری، رضا )

 .مطالعات آموزش و پرورش. تهران
زبانوه )تورت    مقایسه مهارت خواندن دانش آموزان پایوه اول ابتودای  در ممواطق دو    (.1395کسنتری، رضا )

(. تهوران: پژوهشوگاه مطالعوات آمووزش و     ( )گزارش طرح پژوهشو  زبان( و یک زبانه )فار  زبان
 پرورش. 

زبانوه در وضوعیت سوواد     زبانوه و یوک   آمووزان دو  مقایسه دانوش  (.1390م  )کبیری مسعود و عبدالع یا کری
مجموعوه مقواالت   (. PIRLS-2006) الم  و  پیشورفت سوواد خوانودن     خواندن بر اسا  مطالعوه بوین  

. بوه کوشوش اسوداله خودیوی،     همایش دوزبانگ  و آموزش: چالش ها، چشا انودازها و راهکارهوا  
 .92-79یص  .پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشرضا کسنتری و رجب ربوی. تهران: 
آمووزان پایوه    بررس  و مقایسوه سوواد خوانودن در دانوش    (. 1390ملمودی، امان اهلل و ملمدتق  ملمودی )

 PLRIS) تدوزبانه لر زبان و یک زبانه استان چهارملال و بختیاری بر اسا  مطالعا ابتدای  چهارم

 .205-191 یص .28شماره  .6دوره . نامه تربیت  پژوهش (.2006
های ایران: رویکرهوای ع مو ، اخسقو  و سیاسو .       ه(. لزوم تدریس زبان مادری دوزبان1390م  وم، فرهاد )

. بوه کوشوش   هوا، چشوا انودازها و راهکارهوا     مجموعه مقاالت همایش دوزبانگ  و آموزش: چالش
یص اسداله خدیوی، رضا کسنتری و رجب ربوی. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. 

92-121. 
زبانه. تبریوز: مرکوز تلقیقوات     زبانه و یک پیشرفت تلیی   دو. مقایسه (1371) هادیان، مجید مهرجو، ع   و

 خوزستان. ادارة ک  آموزش و پرورش
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نجف  پازوک ، معیومه، ع   درزی، مهودی دسوتجردی، ابوطالوب سوعادت  شوامیر و موریا دانوای طوسو          
-61. یوص  45شوماره  نوآوری های آموزش . . درت نلوی، حاف ه فعال و درت متن(. 1392)
84.  

 میورا   تهوران، سوازمان   .اجتمواع   ع ووم  دیودگاه  از دوزبوانگ   در مبواحث   (.1382) امی یا یانس،نرسیس
 .بقعه نشر پژوهشکده مردم شماس ،، کشور فرهمگ 

فارسو    پایوه  وااگان (.1390شهین، ملمد دادر ، مهدی دستجردی و ملرم ممیوری زاده ) نعمت زاده،
 ریوزی  برناموه  و پوژوهش  سوازمان پورورش،   و تهران، وزارت آمووزش  از زبان کودکان ایران ،

 انتشارات مدرسه. .آموزش 
. بررس  میزان درت مط ب خواندن در فارغ التلییسن پایوه اول ابتودای  در ممواطق    (1382)یام ، احمد

، چاپ نشده. تهران: نامه کارشماس  ارشد پایانآرری زبان و مقایسه آن با گروه مشابه در تهران. 
 دانشگاه عسمه طباطبای . 

 
References 
Abbasi, Kh. (1998). A study on students’ abilities in Persian reading and writing and their 

achievement in science and mathematics (Unpublished research project). Tehran: 
Ministry of education [In Persian]. 

Adib, Y., Fathiazar, E., & Mahmoodi, N. (2009). A comparison in reading ability and 
achievement between mono-lingual and bilingual fifth graders (Unpublished master’s 
thesis). Tabriz University, Tabriz, Iran [In Persian] 

Ahadi, H.,  Shahbodaghi, M. R.,  Faghihzadeh, S., &  Mahmoudi Bakhtiari, B. (2006). Rate of 
speech and reading in second and fifth grade primary students in Tehran. Audiology, 
15(20), 30-37 [In Persian]. 

Ahadi, H. & Mokhlesin, M. (2016). Correlation between phonological working memory, 
phonological awareness and language proficiency in Tehran preschoolers. Koomesh, 
17(3), 62-70 [In Persian]. 

Allman, B. (2003). Vocabulary size and accuracy of monolingual and bilingual preschool 
children. Paper presented at the 4th International Symposium on Bilingualism, April 
30- May 3 2003, Tempe, Arizona. 

Ashayeri, H. (2014). Neurology in psychology. Tehran: Intelligent human science house. Pro-
ceedings of psychology lectures [In Persian].    

Assareh, F. (2008). Examining the difficulties of learning Persian in bilingual children at ele-
mentary level. The journal of Curriculum studies, 3(9), 42-60 [In Persian]. 

Azizian, M., Abedi, M. R. (2004). Construction and standardization of reading level diagnos-
tic test for third grade primary school children. Esfahan Educational Research Coun-
cil, 11(4), 379-87 [In Persian]. 

Azizian, M., & Abedi, M. R. (2009). Analysis of changing reading error pattern in second and 
fifth grades elementary students in Esfahan. Research in Clinical Psychology and 
Counselings, 29, 101-114 [In Persian].  

Baghisheni, H., Mohammadi, R., Mostafapour, S., Rostami, M., PirKhazranian, A., & Hos-
seini, S. (2017). Comparison of the speech and reading rate in mono and Farsi-
Kurdish bilingual of third grade elementary students. The journal of paramedical sci-
ences and rehabilitation, 6(1), 75-82 [In Persian]. 

Baker, C. (2008). Foundations of bilingual education and bilingualism. Clevedon Hall: Multi-
lingual Matters. 

Ben Zeeve, S. (1997). The influence of bilingualism on cognitive strategy and cognitive de-
velopment. Child Development, 48, 1009-1018. 

Blachman, B. A. (2013). Foundations of reading acquisition and dyslexia: Implications for 
early intervention: Routledge. 

Dadestan, P. & Majadabadi, Z. (1996). The study of primary students’ non-Persian abilities in 
Persian.  Research project. Tehran: Ministry of education. Research Institute for Edu-
cation [In Persian].  

Dastjerdi, M., & Soleimani, Z. (2006). What is Phonological Awareness. Quarterly Journal of 
Research Institute of Exceptional Children, 6(4), 931-954 [In Persian].  

Dastjerdi, M. (2010). Some essential research about learning reading. Educational research, 
120, 76-78 [In Persian]. 

Ellis, R. (2008). The study of second language acquisition. Oxford, UK: Oxford University 
Press. 

Escobar, G. P., & Kalashnikova, M., & Escudero, P. (2018). Vocabulary matters! The rela-
tionship between verbal fluency and measures of inhibitory control in monolingual 
and bilingual children. Journal of Experimental Child Psychology, 170, 177-189 

Fayyazi, R., Sahra-Gard, R.,  Rovshan, B., & Zandi, B.  (2017).  Comparative study of the 
impact of bilingualism and gender on bilingual and monolingual learners in linguistic 
and logical-mathematical intelligences. Language Related Research, 8(20), 225-248 
[In Persian].    

Fazli, R. (2017). Learning Persian language in Iran bilingual regions. Unpublished research 
proposal. Research institute for education, Tehran, Iran [In Persian].  

Ghaemi. H., Soleymani, Z., & Dadgar, H. (2011). Comparative study of the role of morpho-
logical awareness in accuracy, speed and comprehension of reading in dyslexic and 
normal children in second grade of primary school. Tehran University of Medical Sci-
ences, Modern Rehabilitation, 4(3,4), 23-29 [In Persian].  

Gholami, M., & Nikokar, N. (2016). Thinking about reading, reading problems and teaching 
reading methods. Nov-andish-e-sabz, 10(37-38), 37-43 [In Persian].  

Hasanati, F., Rostami, M. R., & Alipour, A. (2016). The effect of school training on skills of 
phonological awareness in bilingual Lak-Farsi speaking 6-year-old children. The Sci-
entific Journal of Rehabilitation Medicine, 4(40), 28-33 [In Persian].   

Heydari, A., Samaee., M., Atari, L., & Rohi, A. (2015). Azari-Turkish/Persian bilinguals’ 
code-switching based on Matrix Language Frame Model (MLF) and Null theory. 
Journal of Language Research Zabanpazhuhi, 7(16), 7-175 [In Persian].  

Hoff, E., & Krystal, M. R. (2017). Language growth in English monolingual and Spanish-
English Bilingual children from 205 to 5 years. The journal of Pediatrics, 1, 241-245. 

Kakia, L. (2010). The effect of preschool in reading comprehension and fluency of first grade 
students. Roshd, 1(4), 37-40 [In Persian].  

Kalantari, R. (2009). The analysis of bilingual models in the world and presenting a solution 
for Iran bilingual education. Tehran: Pajooheshnameh amozeshi. No. 119 [In Persian]  

Kalantari, R. (2011). Evaluation of appropriate methods of bilingual teaching (Research Pro-
ject Report). Tehran: Institute for Education Studies [In Persian]. 

Kalantari, R. (2017). Comparing reading proficiency of first grade students at Turkish-
Persian bilingual and Persian monolingual regions (unpublished research project). 
Tehran: Research Institute for Education [In Persian]. 

Karimi, A., & Kabiri, M. (2011). Comparing monolingual and bilingual students’ literacy 
based on PIRLS-2006. In A. Kadivi, R. Kalantari, & R. Rabavi (Eds.). Proceedings of 
bilingualism and education conference. Tehran: Research Institute for education [In 
Persian].  

Khachatorian, A. (1998). Comparing speech syntactic features of mono-lingual and bilingual 
elementary students (Unpublished master’s thesis). Tehran University of Medical Sci-
ences, Tehran, Iran [In Persian].  

Khadivi, A., Kalantari, R., & Rabavi, R. (2010). Proceedings of bilingualism and education 
conference. Tehran: Research Institute for Education [In Persian].  



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 321

Ben Zeeve, S. (1997). The influence of bilingualism on cognitive strategy and cognitive de-
velopment. Child Development, 48, 1009-1018. 

Blachman, B. A. (2013). Foundations of reading acquisition and dyslexia: Implications for 
early intervention: Routledge. 

Dadestan, P. & Majadabadi, Z. (1996). The study of primary students’ non-Persian abilities in 
Persian.  Research project. Tehran: Ministry of education. Research Institute for Edu-
cation [In Persian].  

Dastjerdi, M., & Soleimani, Z. (2006). What is Phonological Awareness. Quarterly Journal of 
Research Institute of Exceptional Children, 6(4), 931-954 [In Persian].  

Dastjerdi, M. (2010). Some essential research about learning reading. Educational research, 
120, 76-78 [In Persian]. 

Ellis, R. (2008). The study of second language acquisition. Oxford, UK: Oxford University 
Press. 

Escobar, G. P., & Kalashnikova, M., & Escudero, P. (2018). Vocabulary matters! The rela-
tionship between verbal fluency and measures of inhibitory control in monolingual 
and bilingual children. Journal of Experimental Child Psychology, 170, 177-189 

Fayyazi, R., Sahra-Gard, R.,  Rovshan, B., & Zandi, B.  (2017).  Comparative study of the 
impact of bilingualism and gender on bilingual and monolingual learners in linguistic 
and logical-mathematical intelligences. Language Related Research, 8(20), 225-248 
[In Persian].    

Fazli, R. (2017). Learning Persian language in Iran bilingual regions. Unpublished research 
proposal. Research institute for education, Tehran, Iran [In Persian].  

Ghaemi. H., Soleymani, Z., & Dadgar, H. (2011). Comparative study of the role of morpho-
logical awareness in accuracy, speed and comprehension of reading in dyslexic and 
normal children in second grade of primary school. Tehran University of Medical Sci-
ences, Modern Rehabilitation, 4(3,4), 23-29 [In Persian].  

Gholami, M., & Nikokar, N. (2016). Thinking about reading, reading problems and teaching 
reading methods. Nov-andish-e-sabz, 10(37-38), 37-43 [In Persian].  

Hasanati, F., Rostami, M. R., & Alipour, A. (2016). The effect of school training on skills of 
phonological awareness in bilingual Lak-Farsi speaking 6-year-old children. The Sci-
entific Journal of Rehabilitation Medicine, 4(40), 28-33 [In Persian].   

Heydari, A., Samaee., M., Atari, L., & Rohi, A. (2015). Azari-Turkish/Persian bilinguals’ 
code-switching based on Matrix Language Frame Model (MLF) and Null theory. 
Journal of Language Research Zabanpazhuhi, 7(16), 7-175 [In Persian].  

Hoff, E., & Krystal, M. R. (2017). Language growth in English monolingual and Spanish-
English Bilingual children from 205 to 5 years. The journal of Pediatrics, 1, 241-245. 

Kakia, L. (2010). The effect of preschool in reading comprehension and fluency of first grade 
students. Roshd, 1(4), 37-40 [In Persian].  

Kalantari, R. (2009). The analysis of bilingual models in the world and presenting a solution 
for Iran bilingual education. Tehran: Pajooheshnameh amozeshi. No. 119 [In Persian]  

Kalantari, R. (2011). Evaluation of appropriate methods of bilingual teaching (Research Pro-
ject Report). Tehran: Institute for Education Studies [In Persian]. 

Kalantari, R. (2017). Comparing reading proficiency of first grade students at Turkish-
Persian bilingual and Persian monolingual regions (unpublished research project). 
Tehran: Research Institute for Education [In Persian]. 

Karimi, A., & Kabiri, M. (2011). Comparing monolingual and bilingual students’ literacy 
based on PIRLS-2006. In A. Kadivi, R. Kalantari, & R. Rabavi (Eds.). Proceedings of 
bilingualism and education conference. Tehran: Research Institute for education [In 
Persian].  

Khachatorian, A. (1998). Comparing speech syntactic features of mono-lingual and bilingual 
elementary students (Unpublished master’s thesis). Tehran University of Medical Sci-
ences, Tehran, Iran [In Persian].  

Khadivi, A., Kalantari, R., & Rabavi, R. (2010). Proceedings of bilingualism and education 
conference. Tehran: Research Institute for Education [In Persian].  



322 / مطالعة میزان مهارت خواندن دانش آموزان اول ابتدايی در مناطق دوزبانه و تک زبانه

Larsen-Freeman, D. (1997). Chaos/complexity science and second language acquisition.  
Applied Linguistics, 18(2), 141–165.  

Larsen-Freeman, D. (2014). Saying what we mean: Making the case for second language 
acquisition to become second language development. Language Teaching/FirstView, 
April 2014, 1-15.  

Lopez, L. E. (2006). Cultural diversity, multilingualism and indigenous education. Bristol: 
Multilingual Matters Ltd. 

Mahmoodi, A., & Mahmoodi, M. T. (2010). An investigation of reading literacy in monolin-
gual and bilingual elementary students in Chaharmahal Bakhtyari province. Scientific 
Journal of Education Research, 6(28), 191-205 [In Persian]. 

Mazlum, F. (2010). The need for teaching Iranian mother languages. In A. Kadivi, R. 
Kalantari, & R. Rabavi (Eds.). Proceedings of bilingualism and education conference 
(pp. 92-121). Tehran: Research Institute for Education [In Persian].  

Mehrjoo, A., Hadian, M. (1992). Comparing academic achievement of monolingual and bi-
lingual students. Tabriz: Khoozestan Research Council [In Persian].  

Najafi Pazooki, M., Darzi, A., Dastjerdi, M., Saadati Shamir, A., & Danaye Toosi, M. (2013). 
Syntactic awareness, working memory and Comprehension. Journal of Educational 
Innovations, 45(12), 61-84 [In Persian]. 

Nation, P. (2004). Evaluating your vocabulary programme.  In Y. Leung & Y. Chen (Eds.), 
The Selected Papers of the Thirty International Symposium on English Teaching (PP. 
91-97). Taipei: Crane.  

Nematzadeh, Sh., Dadras, M., Dastjerdi, M., & Mansoozadeh, M. (2011). Persian core vo-
cabulary based on Iranian children.  Tehran: Madrese Publication [In Persian].   

Nercissians, E. (2003). Topics in bilingualism from the perspective of social sciences. Tehran: 
Boghe publication [In Persian] 

Reid, I. (2016). Dyslexia: a practitioner’s handbook. New Jersey: John Wiley & Sons.  
Secretariat of the Ministry of Education Research Council (1992). Proceedings of Bilingual 

Dimensions’ Seminar. Tehran: Ministry of education [In Persian] 
Shafiei, B., Tavakol, S., Alinia, L., Maracy, M. R., Sedaghati, L., & Foroughi, R. (2010). 

Developing a screening inventory reading test (IRT) for the Isfahani students of the 
first to fifth grade. Audiol, 17(2), 53-60 [In Persian]. 

Shanahan, T. (2006). The national reading panel reports a practical advice for teachers. Chi-
cago: University of Illinios in Chicago. 

Soleimani, Z., & Dastjerdi, M. (2010). Phonological Awareness test and its psychometric 
features. Tehran: Research Institute for Education [In Persian].  

Soleymani, Z., Saeed Manesh, M., Dastjerdi, M., Mehri, A., & Jahani, Y. (2009). Relation-
ship between phonological awareness, rapid automatized naming and reading in first 
grade students in Tehran, Iran. Bimonthly Audiology-Tehran University of Medical 
Sciences, 18(1), 18-25 [In Persian]. 

Vanpatten, B. (1996). Input processing and grammar instruction in second language acquisi-
tion. Nerwood, N. J.: Alex. 

Verspoor, M., de Bot, K., & Lowie, W.  (2011). A Dynamic approach to second language 
development: methods and techniques. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 
Publishing Company. 

Yami, A. (2003). Analysis of reading comprehension of Azari first grade students and com-
paring it with Azari speaking students in Tehran (Unpublished master’s thesis). Al-
lameh Tabataba’i University, Tehran, Iran [In Persian]. 

 
 
 
 

 
 
 

A Study on Reading Proficiency  
of First Grade Students at Turkish-Persian Bilingual 

and Persian Monolingual Regions 
 

Reza Kalantari1 
Ahmad Ramezani2 
Asadollah Khadivi3 

 
 

Received: 26/05/2018 
Accepted: 20/08/2018 

 
 
Abstract 
This study was conducted to assess reading proficiency of first grade students at 
Turkish-Persian bilingual and Persian monolingual regions. The research design was 
survey-descriptive and the sample was selected through cluster sampling which em-
compassed 20 classes including 300 first grade students. Shafiei et al.’s (1387) In-
ventory Reading Test (IRT), was employed to assess participants’ comprehension, 
accuracy and fluency; Soleimani and Dastjerdy’s (1389) phonological awareness 
test was employed to measure phonological awareness differences; and a research 
made questionnaire based on Nematzade et al.’s (1390) study was used to achieve 
participants’ vocabulary repertoire. The results through independent t test indicated 
significant differences in accuracy and fluency between bilingual and monolingual 
students. However, there were not significant differences among reading compre-
hension, phonological awareness, vocabulary repertoire of bilingual and monolin-
gual students. To indicate the reading subcomponents relationships, Pearson correla-
tion was done and the results showed significant relationships among reading five-
subcomponents. Due to the effectiveness of bilingualism and the interconnection 
among reading sub-components, educational authorities should seriously support 
special intervening reading programs for bilingual students. 

It has been estimated that approximately two-third of the world’s population is 
either bilingual or multilingual; that is, more than half the people in the world rou-
tinely use two or more languages in their daily communication in different ways. 
Multilingualism and multiculturalism are social facts of this new century, which can 
be seen in most classrooms and playgrounds. Iran, a multicultural society, is home to 
a number of language communities speaking Azeri-Turkish, Kurdish, Baluch, and 
Arabic languages among others. In non-Persian regions children attending the first 
grade classes are not competent in Persian listening and speaking skills. These chil-
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dren should study all school curriculums in Persian along with Persian native-
speaker students. It seems that bilingualism in Iran is a kind of subtractive bilingual-
ism. Unlike additive bilingualism that both languages enrich each other, in subtrac-
tive bilingualism the second language is added at the expense of the first language. 
Consequently, bilingualism in Iran seems to have contributed to the high rate of re-
tention and grade repetition. For instance, in both TIMSS and PIRLS international 
studies, Iranian students ranked almost last.  As a case in the international reading 
comprehension study of 1970, Iran ranked 14th among fifteen participating countries, 
and in PIRLS 2001, 32nd among the 35 participating countries. Part of this result is 
due to bilingualism issue in Iran. The related literature indicates that Iranian bilin-
gual students got lower scores than monolingual in reading comprehension test. Cur-
riculum planners always search for ways to remedy this problem. For example, they 
have designed a one-month preparatory course for the non-Persian speaking students 
or have employed some other extra courses. But none of these solutions are effective 
for improving the non-Persian students’ drop-out rate.  

In recent years, dynamic systems theory has attracted a great deal of attention 
which has had a great impact on recent research on language studies. The central 
idea in dynamic systems theory is that language development is a dynamic, interre-
lated and complex cognitive demand. In the case of reading skill, it is a complex 
construct composed of a set of interrelated components such as accuracy, fluency, 
phonological awareness, reading comprehension, and vocabulary repertoire. An 
overview on literature shows that the majority of reading comprehension studies 
have predominantly focused on one shot approach on reading development studying 
only one of reading sub-components. However, to analyze reading development, we 
should consider all five-subcomponents in developmental process and concentrate 
on the interaction components too. In sum, to our best knowledge, most of the stud-
ies in this realm of inquiry have employed a limited number of subcomponents to 
account for reading comprehension research. Therefore, the impetus that prompted 
us to undertake this study was to analyze first grade monolingual and bilingual stu-
dents’ reading comprehension because identifying the amount of reading compre-
hension of bilingual students and comparing it with monolingual students is the first 
step in eliminating the problem of  the high rate of retention and grade repetition in 
bilingual areas. Therefore, the present inquiry set to investigate (a) to compare mon-
olingual and bilingual students’ reading skill (b) and to find whether there are any 
significant relationships between the sub-components (accuracy, fluency, phonolog-
ical awareness, reading comprehension, and vocabulary repertoire) of students’ read-
ing skill. 

In this study, 20 classes including 300 first grade students selected from mono-
lingual and bilingual regions chosen through cluster sampling and three reliable and 
valid questionnaires including Shafiei et al.’s (1387) Inventory Reading Test (IRT), 
Soleimani and Dastjerdy’s (1389) phonological awareness test, and a research made 
questionnaire based on Nematzade et al.’s (1390) study were employed to evaluate 
participants’ reading skill. Meanwhile, four examiners were selected to measure the 
students’ reading comprehension skill. Independent t test and Pearson correlation 
were considered to signify the findings.  

The results indicated significant differences in accuracy and fluency between bi-
lingual and monolingual students. However, there were not significant differences 
among reading comprehension, phonological awareness, vocabulary repertoire of 
bilingual and monolingual students. Pearson correlation indicated that five-

subcomponents of reading construct are highly interrelated. These results were gen-
erally in harmony with previous studies. However, these findings were inconsistent 
with a number of related researches. The possible explanation for significance and 
non-significance differences in reading sub-components of bilingual and monolin-
gual could be discussed considering contrastive analysis and the method of bilingual 
education in Iran. Another point of our interpretation concerns interrelatedness of 
sub-components of reading skill. Under appropriate condition, development in one 
dimension of a skill may facilitate the emergence of other aspects of language out-
put. Based on this issue, the possible justification for reading sub-components corre-
lation may be the co-adaptation of reading sub-components to each other in a paral-
lel form. Thus, these sub-components could have cross-fertilized one another.  
 
Keywords: monolingual and bilingual, accuracy, fluency, phonological awareness, 
reading comprehension, vocabulary repertoire 

 
 



325 / Scientific Journal of Language Research, Vol. 11, No. 33, Winter 2019-2020, http://jlr.alzahra.ac.ir

subcomponents of reading construct are highly interrelated. These results were gen-
erally in harmony with previous studies. However, these findings were inconsistent 
with a number of related researches. The possible explanation for significance and 
non-significance differences in reading sub-components of bilingual and monolin-
gual could be discussed considering contrastive analysis and the method of bilingual 
education in Iran. Another point of our interpretation concerns interrelatedness of 
sub-components of reading skill. Under appropriate condition, development in one 
dimension of a skill may facilitate the emergence of other aspects of language out-
put. Based on this issue, the possible justification for reading sub-components corre-
lation may be the co-adaptation of reading sub-components to each other in a paral-
lel form. Thus, these sub-components could have cross-fertilized one another.  
 
Keywords: monolingual and bilingual, accuracy, fluency, phonological awareness, 
reading comprehension, vocabulary repertoire 

 
 


