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 زبانه و دوزبانهآموزان یکهای خواندن در بین دانشمقایسه اختالل

 

 25/09/93تاریخ پذیرش:  18/06/93تاریخ دریافت: 

 4، غفار کریمیانپور 3،جبار صالح2*، عثمان محمودی1احمدیحمیرا 

 چکیده

در بیشتر کشورها از جمله ایران باا مشاک      این افراددهند. درصد باالیی از جمعیت جهان را تشکیل می دوزبانهافراد  زمینه و هدف:

 .  شده استزبانه و دوزبانه مقایسه آموزان یکهای خواندن در دانشپژوهش حاضر اخت لدر اند. زبانی و یادگیری متعددی مواجه

در شهرستان روانسار   1390-91آموزان پسر پایه سوم که در سال تحصیلی از میان تمامی دانش حاضر ایی مقایسهدر پژوهش علّ روش:

گیاری  اساتفاده از روش نموناه  آموزفارس زبان( با نفر دانش 44آموز کرد زبان و نفر دانش 44آموز ) دانش 88مشغول به تحصیل بودند، 

سااخته  ساخته درک لغت و درک مطلب و آزمون معلمهای محققها با استفاده از آزمونای، انتخاب و مقایسه شدند. دادهتصادفی خوشه

 ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شدند. جهت اخذ نمرا  پایانی خواندن به دست آمد. داده

زباناه در  کودکان یک بدین معنا که های خواندن تفاو  معناداری وجود دارد،ایج نشان داد که بین دو گروه در زمینه اخت لنت ها:یافته

 آموزان دوزبانه بودند. زمینه درک لغا ، آزمون ک سی و نمره کلی خواندن به طور معناداری بهتر از دانش

آماوزان  تواناد روناد پیشارفت تحصایلی داناش     دوزباناه مای  افراد دروس مختص اص ح نظام آموزشی، تدوین و تدریس مواد و  :بحث

هاای آموزشای   در برناماه تلویحاا  مهمای   تواند های این پژوهش میهای یادگیری در آنها را تسریع کند. یافتهدوزبانه و کاهش اخت ل

 تربیت معلمان و روش تدریس داشته باشد.

 دوزبانه ،زبانهآموزان، یکهای خواندن، دانشاخت لها: کلیدواژه
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 مقدمه
امروزه در سطح جهان، کشورهایی وجود دارند که در آنها دو 

ها به عنوان یا چند زبان مختلف رایج بوده، اما تنها یکی از زبان

است و آموزش پذیرفته شده  -زبان رسمی -زبان مشترک یا  -

پاذیرد، اگار زباان    نیز بر اساس همان زبان رسامی صاور  مای   

زبانگی بوجاود  کودک و زبان آموزش متفاو  باشد پدیده دو

بایستی ع وه بار زباان ماادری زباان     آید، که در آن فرد میمی

های او برای کسب علم دیگری را نیز بیاموزد، بنابراین کوشش

 .(2-1زبانه است )بیشتر از افراد تک

شواهد حاکی از این واقعیت است که دوزباانگی باه عناوان    

( نشاان داد  3ها وجاود دارد. سایلور )  یک پدیده در تمام کشور

که حدود نیمی از جمعیات دنیاا دوزباناه هساتند. کشاور ماا از       

جمله کشورهایی است که هم به لحاظ فاردی و هام باه لحااظ     

ساتند کاه از دو   اجتماعی دوزبانه است؛ یعنی هم افراد زیادی ه

        کننااد و هاام خااود جامعااه مااا از  زبااان در ارتبااات اسااتفاده ماای 

های متفاو  تشکیل شده است، با وجود این، هایی با زبانگروه

های آموزشی و به طور کلی نظاام آموزشای   در کشور ما برنامه

شاود، صار    آموزان اجرا میدستی در مورد تمامی  دانشیک

آشنایی آنها با زبان فارسی به عناوان زباان    نظر از این که میزان

تارین چاالش   رسمی آموزش چقدر اسات. در حاالی کاه مهام    

کودک فارسای زباانی کاه در منااطق فارسای زباان شارو  باه         

(. کودکااان 4کنااد خواناادن و نوشااتن اساات )   تحصاایل ماای 

غیرفارسی زبان در سایر نقات کشور ابتدا الزم است خود زباان  

آنها الزم است که ابتدا مطالبی را کاه باه   فارسی را یاد بگیرند، 

شود، بفهمند و سپس وارد مقوله خوانادن  زبان فارسی گفته می

هااای قااومی (. در ایااران کااه دارای اقلیاات 5و نوشااتن شااوند )

های زبانی زیاد است، شیوه غالب دوزبانه شدن مختلف با گونه

تواناد باه عناوان    از طریق آموزش رسمی است، که مدرسه مای 

های زبانی چنین افرادی ترین متولی پرورش توانایین و مهماولی

 (.6باشد )

زبان ساکن روستاهای دورافتااده کاه ناه    کودکان غیرفارسی

جاا غیار فارسای اسات )ماث ی کاردی(       تنها محاوره مردم در آن

بلکه بسیاری از آنها ممکن است به رادیو و تلویزیون دسترسای  

      ساواد،  هاای کام  در خاانواده نداشته باشند. بیشتر ایان کودکاان   

کننااد و طبااق سااواد و ناآشاانا بااه زبااان فارساای زناادگی ماایباای

هاای  هاایی کاه از پاژوهش ابعااد دوزباانگی در اساتان      گزارش

مختلف کشور به عمل آمده است این کودکان از طار  اولیاا   

های درسی باه آنهاا باه زباان     شوند و یا کمکیاری درسی نمی

عااملی در ماردودی و تارک تحصایل      بومی است. این مسالله، 

آموزان خواهد بود. زیرا ساختمان زبانی منقوش در ذهان  دانش

(. از نظر 7کودک با ساختار زبانی مدرسه تفاو  زیادی دارد )

( ورود چنین کودکی باه مدرساه یاک حادناه نااگوار      8یمنی )

برای اوست که پیامدهای منفای بار پیشارفت تحصایلی و رشاد      

شااناختی وی دارد زیاارا کااودک در براباار اجتماااعی، عاااطفی، 

گیرد که با آن ناآشناست و در محتوای فرهنگای  زبانی قرار می

شود، در نتیجه یک فاصله ارتباطی بین کاودک  وی یافت  نمی

( نیز معقتد است کودکاانی  9شود. خانزاده )و مدرسه برقرار می

که پیش از دبستان زبان مادری خاود را باه صاور  شافاهی باا      

غیاار فارساای فراگرفتااه و در ورود بااه مدرسااه خواناادن و  زبااان

های قبلی گیرند، این زبان با تجربهنوشتن را به زبان دوم یاد می

آنها ارتبات ندارد و از طر  دیگر زبان دوم فقا  در کاارکرد   

گیرد، در نتیجاه بسا  زباانی    شناختی آن مورد استفاده قرار می

 یابد.که تبلور خ قیت است رشد نمی

خواندن یکی از چهاار مهاار  یاادگیری زباان اسات و در       

واقع یک مهار  اساسی و ممکن در یادگیری زبان است. یکی 

کننده انوا  حافظه که در موفقیت بینیترین عوامل پیشاز قوی

آمااوزان آمااوزان مخصوصااا دانااشو پیشاارفت تحصاایلی دانااش

نی هاای زباا  های خوانادن و مهاار   دبستانی، تانیر دارد مهار 

زباناه، باه دلیال    (. مطالعة موضو  خواندن در افراد دو10است )

زباانگی اهمیات بسایاری    های دو مقوله خواندن و دوپیچیدگی

کناد.  دارد و ضرور  پرداختن به این موضو  را دوچندان مای 

ها در فرایند خوانادن )کاه شاامل    واژه 1های رمزگشاییمهار 

                                                           
1. Decoding 
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به خزانة واژگاان  واژه، تشخیص حرو  و دسترسی  1بازشناسی

تاثنیر زباان دوم قارار گرفتاه و شارای  خاصای را       است( تحت 

آماوزی کاه   (. اعتقاد عام براین است داناش 11نماید )ایجاد می

            خواناادن را بااه زبااانی غیاار از زبااان مااادری یاااد گیاارد، بااا        

(. زیارا  12های بیشتری در خواندن مواجه خواهد شد )دشواری

      و زبااان بااا هاام متفاااو  اساات و فاارد قواعااد معمااوالی ساااختار د

شناختی، دستوری و معنایی زباان اصالی را آموختاه و ایان     واج

(. 13گستر باشد )دانش بنیادین ممکن است نوعی بازداری پس

های مربوت به روانی و صحت خوانادن در  نتایج اندک بررسی

اناد  هاای خوانادن در زباان دوم حااکی از ایان باوده      یادگیرنده

  گروهی کاه در خاناه و مدرساه و محای  از زباان اول اساتفاده      

کنند، به دلیل تبحر نیافتن در عناصار گفتااری زباان دوم در    می

درک و تمیز اصوا  گفتاری که بنیاد خواندن هستند با مشکل 

شوند، بنابراین این نو  کسب سواد کنادتر و نیازمناد   مواجه می

یشاتری اسات. اماا    اختصاص ظرفیت پردازشی، توجاه و زماان ب  

اند کاه آماوختن   های دیگر درباره دوزبانگی نشان دادهپژوهش

دو زبان موجب افزایش آگاهی زباانی، داناش معناایی و رشاد     

(. اگار نظاام آموزشای بادون     14شاود ) سیستم نمادین فارد مای  

ایجاد بنیادهای اساسی زبان دوم، سواد را به ایان زباان بیااموزد    

ماانعی در راه یاادگیری کارآماد     بنیادهای سااختاری زباان اول  

زبان دوم و سواد خواهد بود که در این بین، خوانادن باه دلیال     

های زبانی دارد، ممکن اسات بیشاترین   این که ریشه در مهار 

 آسیب را ببیند.

هاای بسایاری در   در رابطه با دوزبانگی و تثنیرهای آن پژوهش 

ه است، های اخیر در داخل و خارج از کشور صور  گرفتسال

ها مؤید این نکته است که دوزبانگی که تعدادی از این پژوهش

-15گاذارد ) آموزان تثنیر مثبت مای بر پیشرفت تحصیلی دانش

زباانگی بار   ها حاکی از تثنیر منفی دو( و نتایج سایر پژوهش16

آماوزان اسات   پیشرفت تحصیلی و یاادگیری و خوانادن داناش   

(17 .) 

                                                           
1. Recognition 

تواناد در روناد   رسمی آماوزش مای  زبان فارسی به عنوان ابزار 

آموزش اخت ل ایجاد کند. بنابراین بایاد باه پدیاده دوزباانگی     

هاای عاادی را بار اسااس     توجه بسیار داشت، یعنی بایاد برناماه  

زبانگی. یادگیری خواندن و کساب  دوزبانگی انجام داد نه تک

هااا اساات، زیاارا اغلااب  سااواد خواناادن، کلیااد همااة یااادگیری 

گیاارد، باارای از طریااق آن صااور  ماای هااای درسااییااادگیری

یادگیری دروس دیگر باید به مهاار  درک مطلاب و تواناایی    

آموزی محیطای پویاا و فعاال    اگر نظام زبان .خواندن مسل  بود

شناسی تربیتی است بارای آماوزش   های روانکه مبتنی بر نظریه

خواندن و کسب سواد خواندن فراهم ننماید، در حقیقت زمیناه  

ک   خوانادن و درک مطلاب مشاابهی رو باه رو     را برای مشا 

آموزان کرد زباان در شارو  آماوزش رسامی و     کند. دانشمی

بعد از آن به انادازه کاافی باا زباان ماورد آماوزش یعنای زباان         

فارسی برخورد ندارند که این خاود باعاب باروز مشاک تی در     

شود، عدم تسل  کافی باه زباان فارسای و در    زمینه خواندن می

وزانی کاه فارسای، زباان دوم آنهاسات از هماان دوره      آمدانش

شود و ممکن است در مقاطع تحصیلی بااالتر  ابتدایی شرو  می

به علت عدم تکلم و کاربرد زبان فارسی در مکالماا  روزماره   

مشااک   زیااادی باارای ایاان افااراد ایجاااد نمایااد و حتاای ایاان  

مشک   در دانشگاه نیز ممکن است مشاهده گردد. از آن جاا  

آمااوزان در اماار تحصاایل نیازمنااد خواناادن و درک کااه دانااش

تواناد  مطلب درسی هساتند، هرگوناه مشاکلی در خوانادن مای     

موفقیت تحصیلی آنها را دچار مشکل نماید. با توجه به اهمیات  

موضو  و با توجه به اینکه تاکنون پژوهش مشخصی در رابطاه  

 با موضو  صو  نگرفته اسات از ایان رو، هاد  ایان مطالعاه     

های مرتب  با آن است. به های خواندن و مؤلفهتثکید بر اخت ل

هاای  هاای خوانادن و مؤلفاه   همین منظور ت ش شد تاا اخات ل  

هااا و درک مطلااب در هماارتب  بااا آن شااامل درک معناای واژ 

 زبانه بررسی و مقایسه شود.زبانه و دوآموزان یکدانش
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 روش     
ای اسات.  مقایساه  -ی طرح پژوهش حاضر توصیفی از نو  علّا 

آموزان پسر سوم ابتدایی جامعه مورد مطالعه شامل تمامی دانش

نفار(. باا    300باود )  90-91شهرستان روانسر در سال تحصایلی  

گیاری  نفار باا روش نموناه    88توجه به فرمول کاوکران تعاداد   

داناش آماوز پسار،     88ای انتخاب شدند. از این تصادفی خوشه

 زبانه بودند.  فر دون 65زبانه و نفر یک 23

ها از دو آزمون به آوری دادهمنظور جمعبه  ب( ابزار پژوهش:

 شرح زیر استفاده شده است:

ساخته جهت اخذ نمرا  درک لغت و درک ( آزمون محقق1
به منظور ساخت این ابزار پس از ساخت سواال  ایان   :مطلب

 نفار از معلماان   6های درسی، از آزمون از روی محتوای کتاب

ساوم ابتادایی خواساته شاد کاه روایای محتاوایی آزماون          پایه

مند بازبینی و ارتبات آن را با حیطاه  ساخته را به طور نظاممحقق

گیری تا محتوایی شده ارزیابی کنند و بررسی کنند ابزار اندازه

کناد.  گیاری مای  چه حد درک لغت و درک مطلاب را انادازه  

نفری اجرا شاد و   30سپس مقیاس مربوطه در یک گروه نمونه 

ها، تکمیل پرسشنامه و برآورد مشک   مربوت به درک سؤال

زمااان الزم باارای اجاارای اصاالی اجاارا شااد، پااس از وارساای    

ها و حذ  ماوارد نااقص و بادون جاواب، روایای و      پاسخنامه

پایایی ابزار به منظاور اجارای نهاایی محاسابه شاد. در ارزیاابی       

هاای  یید کردناد کاه پرساش   ها تانفر از معلم 5روایی محتوایی 

کناد و  آزمون حیطه محتوایی را به انادازه کاافی مانعکس مای    

های درسای گرفتاه شاده اسات، همچناین      محتوا از خود کتاب

ها تاییاد شاد. باه    روایی محتوایی آزمون با استفاده از نظر استاد

منظور تعیین پایایی آزمون قبل از اجرای اصالی، آزماون روی   

آماوزان کاه باه صاور      نفار از داناش   30ای کاه شاامل   نمونه

تصادفی از جامعه آماری انتخاب شدند اجرا گردیاد و آزماون   

آموزان اجرا شد. در نتایج دو هفته روی دانش دو بار و با فاصله

به دست آمده، ضرایب پایایی با استفاده از آلفای کرونباا  در  

به دست آمد، که  72/0، درک مطلب 87/0حوزه درک لغا  

 ضرایب در حد باال و قابل قبولی هستند.  تمامی

سااخته جهات اخاذ نمارا  پایاانی خوانادن از       ( آزمون معلام 2
  بااه منظااور ساااخت ایاان اباازار پااس از ساااخت کتاااب بخااوانیم:

 6های درسای، از  های این آزمون از روی محتوای کتابسلوال

سااوم ابتاادایی خواسااته شااد کااه روایاای  هااای پایااهنفاار از معلاام

مند بازبینی و ارتبات ساخته را به طور نظامزمون محققمحتوایی آ

آن را با حیطه محتوایی شده ارزیابی کنند و بررسی کنناد ابازار   

کناد. ساپس   گیاری مای  گیری تا چه حد خواندن را اندازهاندازه

نفااری اجاارا شااد و  30مقیاااس مربوطااه در یااک گااروه نمونااه  

و بارآورد   ها، تکمیل پرسشانامه مشک   مربوت به درک سؤال

زمااان الزم باارای اجاارای اصاالی اجاارا شااد، پااس از وارساای     

هاا و حاذ  ماوارد نااقص و بادون جاواب، روایای و        پاسخنامه

پایایی ابزار به منظاور  اجارای نهاایی محاسابه شاد. در ارزیاابی       

های آزمون معلم تایید کردند که پرسش 6روایی محتوایی تمام 

کناد و محتاوا از   مای  حیطه محتوایی را به اندازه کافی مانعکس 

هااای درساای گرفتااه شااده اساات، همچنااین روایاای خااود کتاااب

محتوایی آزمون با استفاده از نظر استادها نیز تثیید شد. به منظور 

ای تعیین پایایی آزمون قبل از اجرای اصلی، آزمون روی نموناه 

آماوزان کاه باه صاور  تصاادفی از      نفر از داناش  30که شامل 

دند اجرا گردیاد و آزماون دو باار و باا     جامعه آماری انتخاب ش

آموزان اجرا شد. در نتاایج باه دسات    دو هفته روی دانش فاصله

آمده، ضرایب پایایی آزماون آلفاای کرونباا  آزماون ک سای      

ساخته جهات اخاذ نمارا  پایاانی خوانادن      و آزمون معلم 87/0

به دست آمده است که تمامی ضرایب در حد باال و قابال   76/0

 تند. قبولی هس

 های پژوهشیافته
ها نشاان داد کاه   کنندهاط عا  توصیفی مربوت به سن شرکت

و  76/9زباناه  آماوزان یاک  میانگین سن و انحرا  معیار داناش 

آموزان دوزباناه  بود و میانگین و انحرا  معیار سن دانش 27/2

 بود. 08/2و  8/9
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 زبانهزبانه و دوآموزان یکپژوهش به تفکیک دانش . میانگین متغیرهای1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهد که در همه متغیرهای پاژوهش  نشان می 1نتایج جدول 

لغا ، درک مطلب، آزمون ک سای، و خوانادن   )درک معانی 

              زباناااه ازآماااوزان یاااکهاااای داناااشکلااای(، میاااانگین نماااره

زبانه باالتر است. جهات اینکاه مشاخص شاود     آموزان دودانش

یاانس  دار است یاا ناه از آزماون تحلیال وار    ها معنیاین تفاو 

 آید. متغیره استفاده شد که نتایج آن در ادامه میچند

 

 

 

 های خواندنهای اختاللهای تأثیر درآمد خانواده بر مؤلفه. آزمون2جدول 

متغیر 

 مستقل
 متغییر وابسته

مجمو  

 مربعا 
Df 

میانگین 

 مربعا 
F Sig. 

مجذور 

 اتا

درآمددد 

 خانواده

 13/0 28/0 18/1 05/3 1 05/3 درک معانی لغا 

 16/0 45/0 58/0 25/0 1 25/0 درک مطلب

 34/0 27/0 25/3 25/3 1 25/0 آزمون ک سی

 37/0 24/0 16/4 4/16 1 4/16 خواندن کلی

 

توانیم مشاهده کنیم متغیر درآمد خانواده با توجه به جدول می

                 دار ندارددر هیچ یک از متغیرهای وابسته انر معنی

(05/0<P.) 

 

 

 
 

 

 زبانه و دو زبانه آموزان یک. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه متغیرهای پژوهشی دانش3جدول 

متغییر 

 مستقل
 وابستهمتغییرهای

مجمو  

 مربعا 
df 

میانگین 

 مربعا 
F Sig. مجذور اتا 

 زبان

 

 18/0 007/0 31/8 3/21 1 3/21 درک معانی لغا 

 11/0 035/0 77/4 07/2 1 07/20 درک مطلب

 28/0 001/0 1/14 6/36 1 6/36 آزمون ک سی

 25/0 001/0 3/12 7/146 1 7/146 خواندن کلی

 

 خواندن کلی آزمون ک سی درک مطلب درک معانی لغا 

 زبانهدو زبانهیک زبانهدو زبانهیک زبانهدو زبانهیک زبانهدو زبانهیک

ین
نگ
میا

   
حرا
ان

یار
مع

ین 
نگ
میا

   
حرا
ان

یار
مع

ین 
نگ
میا

   
حرا
ان

یار
مع

ین 
نگ
میا

   
حرا
ان

یار
مع

ین 
نگ
میا

   
حرا
ان

یار
مع

ین 
نگ
میا

   
حرا
ان

یار
مع

ین 
نگ
میا

   
حرا
ان

یار
مع

ین 
نگ
میا

   
ارا
ااا
حاا
ان

یار
مع

 

9/
10

 

6/1
 

45/9
 

5/1
 

75/2
 

5/1
 

3/2
 

75/0
 

2/
19

 

3/1
 

3/
17

 

7/1
 

85/
32
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05/
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61/3
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        ( نشاان 3نتیجه آزمون تحلیال واریاانس چناد متغیاره )جادول       

ک سی، و خواندن کلی دهد بین درک معانی لغت، آزمون می

آموزان یک زبانه و دو زبانه تفاو  معناداری وجود دارد دانش

                 زبانااه بااا آمااوزان یااک در حااالی کااه درک مطلااب دانااش   

 زبانه تفاو  معناداری ندارد. آموزان دودانش

 گیریبحث و نتیجه
هاای گفتاار و زباان    عوامل متفاوتی در ایجاد و تشدید اخات ل 

تواناد چناین   دخیل هستند، دوزبانگی در کنار سایر عوامال مای  

هایی را در افراد ایجاد نماید. دوزباناه باودن بادین معناا     اخت ل

ای از افاراد در یاک جامعاه از    است که یک فارد یاا  مجموعاه   

کنند. هد  پاژوهش  بیش از یک زبان برای ارتبات استفاده می

وزبانگی بار خوانادن   زبانگی و دحاضر بررسی تانیر پدیده تک

آموزان دوزبانه بیشتر از ها نشان داد که دانشکودکان بود. یافته

         هاای خوانادن را نشاان   زباناه خاود ع  ام اخات ل    همتایان یک

 (، 6هاای هوساپیان )  دهند. این یافته همسو با نتاایج پاژوهش  می

( 20( و حساناتی و همکااران )  19(، عصاره )18) رحمانی زاده 

   است.

زباناه باه مراتاب    آموزان یاک ها دانشدر درک معانی واژه

زبانه عمل کردناد، مشاک   ناشای از    آموزان دوبهتر از دانش

زبانان ها در کردزبانان به نسبت بیشتر از فارسدرک معانی واژه

های آموزان فارس زبان درک معانی بهتر و اخت لبوده و دانش

هاای رحیمیاان و   یج پاژوهش کمتری داشاتند. ایان یافتاه باا نتاا     

(، و حساناتی و  19(، عصااره ) 18(، رحماانی زاده ) 21صادقی )

( همسو است. کمبود داناش واژگاانی حاصال از    20همکاران )

الفظای و اشااتباه  آماوزش، تاداخل زباان ماادری و تعبیار تحات      

آیناد  هایی که با هام مای  های متراد  به جای واژهگرفتن واژه

آماوزان  ماناده از اهام مشاک   داناش    مانند: یااد ماناده، بااقی   

 ها است.  دوزبانه در درک معانی واژه

          هااای بااه دساات آمااده بااین درک مطلااب  باار اساااس یافتااه

داری وجاود  زباناه تفااو  معنای   زباناه و دو آموزان یاک دانش

( باود  15نداشت. این یافته همسو با پژوهش کوهنر  و بتیس )

         رونااد درک زبااانی در   کااه نتااایج پااژوهش آنهااا نشااان داد    

 ها یکسان است.زبانهزبانه و دوآموزان یکدانش

           همچنااین نتااایج نشااان داد تفاااو  آزمااون ک ساای بااین     

کلای   دار بود و نماره زبانه نیز معنیزبانه و دوآموزان یکدانش

زباناه  آماوزان دو زبانه بیشتر از دانشآموزان یکخواندن دانش

(، 6هااای هوسااپیان )هااا بااا نتااایج پااژوهشیاان یافتااهاساات کااه ا

( همساو باود، ایان پژوهشاگران     17محمادی ) (، و شاه22قدیر)

آموزان تثنیر منفای بار پیشارفت    زبانه بودن دانشنشان دادند دو

هاای ری و  هاای پاژوهش  تحصیلی آنها دارد. همچنین باا یافتاه  

یده ( که بر اساس پژوهش خود به این نتیجاه رسا  23بالستوک )

هاا در عملکارد خوانادن ماهرترناد و از نظار      بودند که دوزباناه 

زبانااه جلوترنااد، پیشاارفت تحصاایلی در مدرسااه از افااراد یااک 

 ناهمسو بود.

تاوان مطارح   هااا مای  چند تبیاین احتماالی بارای ایان یافتاه 

(گازارش  24گونه کااه سوانسااون )  کرد؛ نخست آن که، همان

هاا  به دلیل کمبود خزانه واژه آموزان دوزبانهکارده است دانش

زباناه، در بیشاتر ماوارد در خوانادن     آموزان یکنسبت به دانش

دارای مشکل هستند که این مشکل باا افازایش سن و دریافات  

رود. دوم آن کاه، باه بااور    آموزش بیشتر، کم کم از باین ماای  

( ایان موضاو  کاه اخاات ل خوانااادن در   25سیلور و هجاین )

زباناه  آموزان یاک زبانه بساایار بیشااتر از دانشن دوآموزادانش

آماوزان دوزباناه   شناسی خوانادن داناش  اساات نشااانگر آسیب

اسات و نیازمناد مداخلاه فاوری باارای کاااهش عااوارض آن 

(، نبود 26)  1اساات. سااوم آن کااه، بااه عقیااده حداد و انجوا

د آموزشای در میاان   امکانا  آموزشی و توزیاع ناعادالناه ماوا   

هااای  هاا بااا   زبااان  هاا و قومیاتفرهناگآموزان خاردهدانش

گوناگون در روستاها، عامل مهام تفااو  در فراوانای اخات ل 

زبانه اسات. چهاارم آن   زبانه و دویک آموزانخواندن در دانش

ها، باه بااور برنیگار، نیلسان، اباو ،      که، در رابطاه باا ایان یافته

           (، خزانااااه ناکااااافی واژگاااان در   27ند و ویسااامن )راساااکی

             آمااوزان، آمااوزان دو زبانااه نسااابت باااه سااایر دانااش    دانااش

                                                           
1. Saiegh-Haddad & Andgeva  
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دهناااااده ضااااارور  بااااه کاااااارگیری راهکارهااایی  نشااااان 

بااارای کااااهش ایااان اخااات ل بااارای پایشگیاااری از گسااترش 

 .آموزان استشناسی تحصیلی دانشآسیب

توان اظهار داشت که با وجود تثنیر مثبتی کاه  نهایت می در

هاا دارد، اماا از   روی تحول زبانی و آموزشی بچه زبانه بودندو

تاوان چناین نتیجاه    های مذکور و مطالعا  بررسی شده مییافته

های اولیة زبانگی کودکان از سالگرفت که در صورتی که دو

و تواناایی دو یاا   رشد و به طور همزمان و کامال شاکل نگیارد    

ها در همان دوره ابتادایی رشاد داده نشاود، آنهاا     زبانه بچهچند

آموزناد چگوناه   کنناد و نمای  تری از زبان پیدا نمیدرک عمیق

ها را بکاار ببندناد. مخصوصاای ایان کاه اگار شاکل        این توانایی

ها را به درستی یاد نگیرند. هماین امار باعاب    نوشتاری این زبان

 شود. های خواندن میگیری اخت لشکل مشک تی در زمینه

هایی وجاود داشااته اساات از    در انجام این پژوهش محدودیت

آماوزان  جمله این که، ایان پاژوهش بار روی جمعیاات داناش     

دهاای  دبستانی شهرستان روانسر انجاام شاده اسات و در تعمایم

هاای دیگاار،  آموزی شهرساتانهای دانشنتا یج آن به جمعیت

هاایی باا هاای ایان پاژوهش باه شهرساتانیافتاه ژه تعمایمبه ویا

هااااای زبااااانی، فرهنگاااای و آموزشاااای بساااایار     ویژگاااای

متفاااااو  بااااا شهرسااتان روانساار بایااد محتااات بااود. از دیگاار  

های این پژوهش میسر نبودن بررسی رابطاه اخات ل محدودیت

ر بار ایان اخات ل    گاذا خوانادن باا برخای متغیرهای مهم و انار 

اقتصااادی   -مانند سطح تحصی   والدین، وضعیت اجتمااعی

هاااای گروهااای،  گیااری از رساااانه خاااانواده و میااازان بهاااره 

شاود  کاامپیوتر و ماواد آموزشای در خانه بود کاه پیشانهاد مای   

تر ماورد توجاه قارار    هاای گستردهها در بررسیاین محدودیت

 گیرند. 

پاژوهش در شاهرهای دیگار دارای ماردم     شود ایان  پیشنهاد می

رار شااود. هاامچناااین در  تکاهای مختلف با نمونهدوزبانه نیاز 

تااااوان انربخشاااای هااااای آزمایشاااای ماااایپااااژوهشسااااایه 

درمااانی و آموزشای   -ایراهکارهااای پاایشگیرانااه، مداخلااه

 .آموزان بررسی نمودرا برای دانش

فرادی که در انجام این پاژوهش ماا را   از تمامی ا سپاسگزاری:

 شود.اند قدردانی مییاری رسانده
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Abstract 

Background and objective: A high percentage of the world's population is bilingual. In many 

countries, including Iran, bilingual people face various lingual and learning problems. This 

purpose of the current study was to compare the prevalence of reading disorders in monolingual 

and bilingual students. 

Method: Present study was a casual-comparative research. The population consisted of all the 

male students who were studying in the schools of Ravansar City in the 1390-91 academic year. 

The sample consisted of 88 participants (44 Kurdish speaker and 44 Persian speaker students) 

that were selected using random cluster sampling method. Data were collected using a 

researcher-made test for measuring vocabulary and reading comprehension and a teacher-made 

test for calculating the reading final scores. Data were analyzed using multivariate analysis of 

variance. 

Results: The results showed that there was significant difference between two groups in terms of 

reading disorders. Monolingual students significantly scored higher in vocabulary 

comprehension, class tests, and overall reading scores.  

Conclusion: According to the findings of this study, modifying educational programs as well as 

providing some special materials and courses for bilingual students can lead to their increased 

academic achievement and decreased learning disorders. These findings have important 

implications for teachers’ training programs and teaching method. 
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