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Abstract 

 

Background and purpose: Bilingualism is a common phenomenon in many countries which 

could increase consonant errors in the speech produced by bilingual children. The aim of this study was to 

evaluate phonological skills such as occurrence proportion, and the frequency and type of phonological 

processes in Persian-Arabic speaking children in Ahvaz, Iran.  

Materials and methods: A descriptive-analytical cross-sectional study was performed in 28 

children aged 36-48 months. The subjects were randomly selected from nurseries in Ahvaz and were 

divided into two groups (n=14 per group), according to being Persian monolingual or Persian-Arabic 

bilingual. We used the Persian Phonological Test (PPT), a subtest of Persian Diagnostic Evaluation 

Articulation and Phonological test which includes 54 one-four phoneme words. The phonological 

processes were investigated in two groups: structure and substitution processes. Data were analyzed in 

SPSS applying Mann-Whitney U test. 

Results: The results showed that occurrence proportion of substitution process was significantly 

different between the two groups (P=0.05), but the type of phonological processes did not show any 

significant difference between the two groups. Frequency of phonological processes was found to be 

higher in bilingual children. 

Conclusion: In this study bilingualism was found to have no effect on type of phonological 

processes, but could be effective on frequency of processes. The type of phonological processes in 

bilingual children is similar to that of monolingual children, so the phonological system in Persian-Arabic 

bilingual children is similar to that of the monolingual children. 
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 ـدرانـــازنــــي مـكـــــزشـــوم پــــلـــــگاه عـشـــه دانــــلـــمج

 (541-543)   5931سال    مهر    561بيست و هشتم   شماره دوره 

 545      5931، مهر  561دوره بيست و هشتم، شماره                                       مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                     

 پژوهشی

  دو زبانههای واجی در کودکان مقایسه فرآیند
 و کودکان تک زبانه زبانعرب -فارس

 
   1مریم دلفی

   2دلفی وفا    
   3ظریفیان طلیعه    

 4عنایت اهلل بخشی    

 چكیده
سبب  ازبیایخ اهاهبای هب   و ممکن استشایع در بسیاری از کشورهای جهان بوده و  ایدو زبانگی پدیده و هدف: سابقه

های واج شناسبی شبامب بسبامدو نبون و نسببت . هدف از این مهالعه بررسی مهارتشوددر گفتار کودکان دو زبانه اوانه  اوانی 
 است.بوده عرب شهر اهواز مرکی استان اوزستان در زبان زارسی  -زرآیندهای واجی در کودکان دو زبانه زارس وقون

های این پژوهخ است و آزمودنیبوده تحلیلی و از نون مقهعی  -پژوهخ حاضر یک مهالعه توصیفی ها:مواد و روش
گیری بندی شبدند. نمونبهعبرب تقسبی -زارس زبانه  زبانه و دونفری تک 48که در دو گروه بودند ماه  63-82کودک  82
ابیار این پژوهخ آزمون واجی از مجموعه آزمون دیپ  آن جام شد.های سهح شهر صورت تصادزی ساده از مهدکودکبه

های . دادهشدندطبقه ساات هجا و جانشینی بررسی  که زرآیندهای واجی در دو بودواژه یک تا چهارهجایی  48متشکب از 
 آماری من ویتنی مورد تحلیب قرار گرزتند.و آزمون  SPSS(21)ازیار نرمآمده با استفاده از ستدبه

زبانه و دو زبانه ااتالف معنبادار دارد نسبت وقون زرآیند واجی جانشینی بین دو گروه تک نتایج نشان داد که ها:یافته
(54/5P=؛ اما نون زرآیندهای واجی در دو گروه کودکان تک)عبرب تفباوت چنبدانی ببا یکبدیگر  -زارس ه و دوزبانهزبان

 زبانه است.بسامد زرآیندهای واجی در کودکان دو زبانه بیخ تر از کودکان تکه  چنین ندارند. 

این مهالعه نشان داد که دو زبانگی تأثیری بر چگونگی نون زرآیندهای واجی نبدارد امبا ببر بسبامد زرآینبدها  استنتاج:
زبانه است پس نظبام واج د. از طرزی چون نون زرآیندهای واجی در کودکان دو زبانه مشابه کودکان تکتواند مؤثر باشمی

 زبانه است.شناسی این کودکان مشابه کودکان تک
 

 جانشینی وساات هجا وعرب -زارس ودو زبانه انوکودک وزرآیندهای واجی واژه های کلیدی:

 

 مقدمه
ی واج هبباکودکببان در طببی رشببد و تکامببب مهارت

شناسی ممکن است وضوح گفتار پایینی داشته باشبندکه 
کارگیری زرآیندهای واجی در گفتارشان این ناشی از به

 است. زرآیندهای واجی که گاهی با اصبهالح الگوهبای
اندو مقیاسی برای توصیف نظبام واجبی شدهاها شنااته 

 سازیکودک است. این زرآیندهاو قواعدی جهت ساده
 

 E-mail: ta.zarifian@uswr.ac.ir   گفتاردرمانی  گروه توانبخشیو و بهییستی علوم دانشگاه دانشجوو بلوار اوینو :تهران -طلیعه ظریفیان :مولف مسئول

 جندی شاپورو اهوازو ایران پیشکی علوم گروه شنوایی شناسیو دانشگاه اسکلتیو -استادیارو مرکی تحقیقات توانبخشی عضالنی. 4
 دانشگاه علوم بهییستی و توانبخشیو تهرانو ایران  ویشد گفتار درمانار یکارشناس. 8
 . استادیارو گروه گفتاردرمانیو دانشگاه علوم بهییستی و توانبخشیو تهرانو ایران 6
 علوم بهییستی و توانبخشیو تهرانو ایران دانشگاه وگروه آمار. استادیارو 8

 : 41/44/4633تاریخ تصوی  :            44/4/4633ارجان جهت اصالحات : تاریخ            88/48/4634 تاریخ دریازت 
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تر کننبد و سبانن هسبتند تبا گفتبار را سبادهتلفظ بیرگ

ایبن الگوهبا  .(4)سانن داشته باشندگفتاری مشابه بیرگ

تبدریج ببا رشبد شبود و بهدر یک مقهع سبنی اباهر می

تبدریج زمبان بهدرگبرر بلوغ پی ها و نظام گفتار در واج

سراسبر شبوند. زرآینبدهای واجبی در کودکبان محو می

دهبد کبه تولیبد کلمبات را جهان در دوران رشد رخ می

کننبد. حتبی در کودکبان دو زبانبه هب  رابداد ساده می

کودکان در شود. در برایزرآیندهای واجی مشاهده می

زبان و در برای دیگر در هر دو زبانشان زرآیندهای یک

عنوان یک پدیبده در دو زبانگی به. (8)واجی وجود دارد

تمببام کشببورها وجببود دارد و حببدود نیمببی از جمعیببت 

مهالعات صورت گرزته پیرامون  .(6)جهان دو زبانه هستند

تأثیر دو زببانگی ببر رشبد گفتبار و زببان نشبان داده کبه 

برای محققین بر این زرض بودند که کودکبان دو زبانبه 

 هبای زببانی دارنبد. در مهالعبهترشد کنبدتری در مهار

Fabiano-Smith زبانببه کببودک دو 2بببر  و همکبباران 

سبباد دریازتنببد کببه سببرعت  8تببا  6اسببنانیایی  -انگلیسببی

 هببای درسببت کودکببان دو زبانببه دراواناکتسبباب هبب 

های ه  ساد اسنانیایی کندتر ببود امبا زبانهمقایسه با تک

برابی دیگبر از  .(8)گونه نبوددر مورد زبان انگلیسی این

محققین اعتقاد دارند کبه دو زببانگی سبب  رشبد سبریع 

 شود.های زبانی میمهارت

Lleó  و همکببباران وKehoe تولیبببد  و همکببباران

 یهادو زبانبه( را در coda consonantی پایانی )هااوانه 

دو آلمببانی ارزیببابی کردنببد و دریازتنببد کببه  -اسببنانیایی

در زبببان  هببااوانهبب  سببرعت بببانتری از تولیبد هازبانبه

 .(3و4)ی اسبنانیایی دارنبدهازبانبهتکاسنانیاییو نسبت ببه 

برای مهالعات دیگر پیرامون رشد واج شناسی کودکان 

دو زبانببه مشببخد کردنببد کببه ایببن کودکببان دو نظببام 

کنند و این جداسبازی شناسی را در هر زبان جدا میواج

Watson (4334 ) .(1)شودمیاز دوران دو سالگی شرون 

 کودکبانکه سه احتماد در نظام واج شناسی کندپیشنهاد می

وجود دارد. این کبه ممکبن اسبت کودکبان دو  هدو زبان

( دو نظبام واج شناسبی مسبتقب داشبته باشبند کبه 4زبانه:

( دو نظام واج شناسی را 8زبانه است. مشابه کودکان تک

( دو نظام واج شناسی مسبتقب داشبته باشبند 6ادغام کنند.

 البتبه ایبن احتمبانت زبانه است.که متفاوت با کودکان تک

 .(1)هبببا بسبببتگی دارداجهبببه ببببا زبانزمان موببببه مبببدت

Gildersleeve-Neumann نتیجه گرزتند کبه  و همکاران

زمان مواجهه با زبانو عباملی مهب  و تأثیرگبرار ببر مدت

برای از کودکبان  .(2)نون و مییان اهاهای واجی است

دو زبانببه از همببان آغبباز کببودکی بببا دو زبببان صببحبت 

زببان و پرسبتار ببا زببان کنند مثالً پدر و مبادر ببا یکمی

 کنند. برای دیگر از کودکاندیگر با کودک صحبت می

برند و زمانی که پا به زبان را به کار میدر اانه زقط یک

گیرنبد. میگرارندو زبان دوم را در آن جا یاد مدرسه می

هببای راه دیگببر ایببن اسببت کببه بببا زببراه  شببدن موقعیت

البته جهت آگاهی از  شود.روزمره هردو زبان تمرین می

این مسئله که کودک دو زبانه با یک نظام واج شناسی یا 

کند و این کبه دو زببانگی دو نظام رشد زبان را آغاز می

هبای سب  ازیایخ یبا کباهخ سبرعت اکتسباب مهارت

های واجی و ای پیرامون مهارتود باید زمینهشواجی می

. داشتن اطالعباتی رشد واجی در دو زبانگی داشته باشی 

در حبباد  پیرامببون اکتسبباب واجببی در کودکببان دوزبانببه

رشد برای تشخید و درمان اابتالنت واج شناسبی در 

دو زبانگی ضروری است. اطالعات پیرامون رشد واجی 

. چندی از مهالعاتی که در کودکان دو زبانه اندک است

 شده به شرح زیر است:تاکنون پیرامون این کودکان ارائه

 وهمکارانخ Gildersleeveای مهالعه در 4333درساد

سبباله  6اسببنانیایی  -انگلیسببی پیرامببون کودکببان دوزبانببه

بررسی کردند که کودکان دو زبانه وضوح گفتار پایینو 

الگوهبای  .(2)تری داشتنداوان بیخاهاهای واکه و ه 

 اهای این کودکان شامب کاهخ اوشبهو انسدادشبدگی و

 Yavasو  Goldstein. (2)ببودشبدگی در هبر دو زببان غلت

 -انگلیسبی ای پیرامبون کودکبان دوزبانبهدر مهالعبهه  

درحباد رشبد  اسنانیایی نشان دادند که کودکان دوزبانبه

درصبد وقببون بببانیی در تعبدادی از زرآینببدهای واجببی 

اببوان پایبببانیو خ اوشبببهو حببرف هببب شببامب: کبباه
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 و همکاران مریم دلفی     
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 پژوهشی

 پژوهشی 4324درساد  .(45و3)واکدارشدگی آغازین داشتند

عربی به ترتی  در سبنین  -انگلیسی دوزبانهکودک  6بر 

صببورت سبباله کببه در انگلسببتان متولببد شببدندو  45و 1و 4

دو زبانبه  گرزت. در این مهالعه نشان داده شد که کودکبان

جداگانه دارند و اعتقاد  صورتبه واج شناسی ست یدو س

 .(44)باید بررسی شود باندو زتعامب بین  مسئلهداشتند که 

 -انگلیسبی ای دیگر بر کودکبان دوزبانبهدر مهالعه

کانتونی نشبان داده شبد کبه اهاهبای همگبون سبازیو 

هببای واجببی دیببده سببازی تقاببکبباهخ اوشببه و ساده

  و 8554 در سبببببادو همکببببباران  Goldstein .(48)شبببببد

De Houwer گونه تفاوتی در سرعت یچه 4338ساد  در

و دو زبانببه  زبانببهتکو الگوهببای اهببا بببین کودکببان 

یی را هباتفاوتاما مهالعبات دیگبر  .(46)گیارش نکردند

در انوان الگوهای اها تمایی دادند. مهالعباتی  مخصوصاً

و چببون زبببان عربببیو ترکببیهببای دیگببر هبب هبب  در زبان

 رآینبدهایز Grechاسنانیاییو مالت وغیره نیی بررسی شدند. 

 واجی کودکان را در زبان مالت بررسی کرد. ایبن زرآینبدها

 .(48)سازی کامبو تناوب ادغام و قلب  بودنبدشامب همگون

liu-shea  مانبدارین کودک دوزبانبه 45در مهالعه اود بر- 

ساد که  3/6و  3/8پسر( بین سنین  1داتر و  6انگلیسی )

کودکان در بدو تولد با هردو زبان مواجه بودندو دریازت 

اوتی داشبتند که کودکان دو زبانه نظام واج شناسبی متفب

زبانبه سبانن تکشان مشبابه ه اما برای الگوهای زبانی

گویخ عربی استان اوزسبتان جبی   .(44)هر دو زبان بود

شبود. عرببی الیجبی محسبوب مبی -های عراقیگویخ

ای عراق نیدیبک اسبت و تر به عربی محاورهمحلی بیخ

قبرار گرزتببه اسبت طببوری کببه تحبت تببأثیر زببان زارسببی 

زببان عرببی ببه  رایبج در بسیاری از لغبات و اصبهالحات

شوند. به عنوان مثاد واژه )یبخ( صورت زارسی تلفظ می

 شودو در گویخ محلیکه در عربی زصیح )ثلج( تلفظ می

چنبین واژگبان دیگبری هب  رود.همان )یخ( به کبار مبی

چون صابون/ شامنو و غیره در زببان زارسبی و عرببی ه 

شهر اهواز مشترک است. در عربی زصیح )مجاز( چهبار 

شود امبا در عرببی اوزسبتان تلفظ نمی /g/p/č/ž/حرف 

رود. اگرچه عربی اوزستان ببه به کار نمی /p/زقط واج 

هایی نیبی ای عراق نیدیک است اما تفاوتعربی محاوره

می  /ʤ/جایگیین واج  /y/با آن دارد. به عنوان مثاد واج 

زبان عربی واژه /مرد/ به صورت /رجب/ است شود مثالً در 

عربی شبهر اهبواز ببه صبورت /ریبب/ تلفبظ  نولی در زبا

کببه کیفیببت  حبباد ایببن سببؤاد مهببرح اسببت .(43)شببودمببی

واج شناسی زبان زارسی در کودکان  هایوکمیت مهارت

زبببان چگونببه اسببتا و آیببا بببا کودکببان عرب -زببارس

زبانه متفاوت استا این پبژوهخ ببا هبدف بررسبی تک

هببای واج شناسببی زبببان زارسببی شببامب بسببامد مهارت

زرآیندهای واجی و نسبت وقبون  زرآیندهای واجیو نون

عبرب و  -زبارس یندهای واجی در کودکان دوزبانبهزرآ

 زبانه زارس بوده است.آن با کودکان تک مقایسه

 

 مواد و روش ها

تحلیلبی و از  _پژوهخ حاضر یک مهالعه توصیفی

ها در این پژوهخ با توجبه ببه نون مقهعی بود. آزمودنی

)طبب  ایبن  و نظبر مشباور آمبار (41و45و8)مهالعات پیشین

زرمببود 
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زبانه و دو زبانبه شبهر اهبواز تکسباله 8تا   6کودک 82

های سببهح شببهر اهببواز بببا کببه از مهببدکودک بودنببد

گیری تصادزی ساده و با رعایت معیارهبای ورود و نمونه

تخاب شدند. معیارهای ورود و اروج ببا توجبه اروج ان

سببالمت کودکببان در  بببه اطالعببات منببدرج در پرونببده

مهدکودک شامب وجود یا عبدم وجبود نقباید بینباییو 

 نامببهشببنیداری و بیمبباری بببود و اسببتخراج شببد. پرسببخ

اطالعات زردی )شامب بررسی سبنو وضبعیت پیشبکیو 

صبیالت گفتار و زببانو زرهنگبیو اقتصبادی و میبیان تح

شد. دیگبر معیارهبای والدین( که توسط والدین تکمیب 

 82سباد ) 8تبا  6سنی  ( محدوده4 شامب: ورود و اروج

بهر طبیعبی باشبد ( دارای هبوش8باشبد.  (ماه تمبام 63تا 

 هبایای که در مدت اجرای آزمون بتوانبد راهنماییگونهبه
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نامیبدنو تقلیبد کبردن در آزمبون واجبی را ) آزمون گبر

( کودکبان دو زبانبه مسبلط ببه 8یرد و اجبرا کنبد. بگپی

زبانبهو ( کودکان تک4هردو زبان زارسی و عربی باشند. 

گفتاردرمانی نداشبته باشبند.  ( سابقه3زبان باشند. زارسی

 ( عدم وجود نقاید بینایی و شنیداری.1

هریک  های صورت گرزته و با مشاهدهبنابر ارزیابی

ای چهبره -های دهبانیهنجاری( ابتال به نا4از معیارهای 

( اببتال ببه اابتالنت 8مثبب شبکاف کبام(. ) ترمی  نشده

کرومبببوزومیو صبببدمات مغبببیی یبببا اابببتالنت ببببارز 

ازجمله تشنجو صرن و اتیس  و غیره( و یا ) شنااتیعص 

( عبدم همکباری کبودک در 6های شدید به سر. آسی 

 هبایویژگی شد.حرف می مهالعه کودک از اجرای آزمونو

 4 بررسبی در جبدود شبماره شناسی ازراد مبوردمعیتج

آمده است. ابیارهای به کارگرزته در این پژوهخ شامب: 

اطالعات زردی کودکانو برگبه ثببت نتبایج  پرسخ نامه

 ( از مجموعهPersian phonological test) PPTآزمون 

 و(43)آزمون گودینباف و(42)ارزیابی تشخیصی آوایی و واجی

هبای گفتبار مهبارتآزمون نیوشا )جهبت همسبان ببودن 

صبوت سبونی ضبط و(85)وزبان در کودکان مورد پژوهخ(

 .84نسخه SPSSازیار آماری و نرمICD-BX140مدد 

 
ویژگبی هبای دموگرازیبک شبرکت کننبدگان ببه  :1جدول شماره 

 ساد 8تا  6تفکیک دو گروه دو زبانه و تک زبانه 
 

 سهح معنی داری دو زبانه تک زبانه گروه

  48 48 تعداد

 48/5 83/88±85/8 84/86 ±58/8 )ماه(سن

 43/5 12/36± 33/6 38/38 ±63/6 هوش بهر

 نیوشا: زبان بیانی

 زبان دریازتی

34/5± 83/2 

11/5±  23/45 

25/5± 13/45 

36/5± 64/2 

35/5 

33/5 

 
ابیار به کبار گرزتبه شبده در ایبن پبژوهخ آزمبون 

واجببی از مجموعببه آزمببون رسببمی ارزیببابی تشخیصببی 

 Diagnostic Evaluation of( DEAP)  آوایی و واجی

Articulation and Phonology بوده است کبه توسبط )

دکتر اریفیان در زبان زارسی استاندارد شد. طب  آزمون 

 .(84)شبوندواجی زرآیندهای واجی در دودسبته بررسبی می

سازی است که در طبی آن زرآیندهای طبقه اود جانشین

کنبد. ایبن کودک صدایی را جایگیین صدای دیگر می

طبقه شامب هشت زرآیند غلت شدگیو انسایشی شدگیو 

دایببیو واکرزتگببی پایببانیو واکدارشببدگیو انسایشببی ز

شببدگی و پسببین شببدگی اسببت. انسدادشببدگیو پیشین

زرآیند طبقه دیگر ساات هجا است که صدایی حبرفو 

شبود. زرآینبدهای ایبن می جااضازه یا در طود هجا جابه

طبقه شامب حرف ه  اوان آغازیو حبرف هب  ابوان 

پایانیو کاهخ اوشهو حرف هجای ضعیفو جابجباییو 

ای و همگببونی هنگی هبب  اببوانیو همبباهنگی واکببههمببا

درصبد و  64/31)با روایی محتوایی  است. آزمون واجی

ببرای هبر  درصبد 455تبا  82/38پایایی بین ارزیاب ببین 

 64واژه است که شامب  48یک از الگوهای اها( دارای 

هجایی و واژه سه 8هجاییو  8واژه  42هجاییو واژه تک

پایببانی  واژه دارای اوشببه 83انببد و واژه چهارهجایی 4

 شبوند.برده میرنگی نبامهستند که از طری  تصاویر تمام

گیری بببا مراجعببه بببه سببازمان بهییسببتی اهببواز و نمونببه

هبا در همبه منباط  اهبواز استخراج لیستی از مهدکودک

انجام شد و از هر منهقه دو مهدکودک انتخاب شد و ببا 

شببنواییو بررسبی پرونبده کودکبان )عبدم وجبود نقبد 

بینایی یا جسمانی( تعدادی از کودکان انتخباب شبدند و 

 براساس معیارهای ورود )سنو بهره هبوشو مهبارت زببانی(

بررسی شدند تا در صورت واجد شبرایط ببودن آزمبون 

اجرا شود. آزمون در محب مهد و در اتاقی که مدیر مهد 

برای آزمون ااتصاص داده بود انجام شد. در حد امکان 

شد اتاق آزمون در محلی آرام و به لحبا  نبورو اواسته 

سرما و گرمای محیهیو میی و صندلی مناس  باشد. پبس 

از برقراری ارتباط با کودک ارزیباب روببروی کبودک 

گرزت و به دنباد اجرای هر تکلیبف ببا واکبنخ قرار می

 مناس  رزتباری و کالمبیو کبودک را تشبوی  ببه ادامبه

زمون به این صبورت ببود اجرای آ کرد. شیوهآزمون می

داده شد نام تصاویری که نشان که از کودک اواسته می

 توانسببتکه کببودک نمیشببدو بیببان کنببد. درصببورتیمی

 شبد کبه بعبد از آزمبونگرتصویر را بنامد از وی اواسته می

صبوت ضببط شبد و تکرار کند. صدای کودک با ضبط
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 پژوهشی

زمببان بببا ضبببط صببداو بببرون داد کالمببی کببودک ه 

شد. بسته به میبیان همکباری و سبهح تحمبب آوانگاری 

دقیقه طود کشید. مرور  85تا  44کودکان اجرای آزمون 

شده و کنترد آوانگاری در لحظهو درهمبان صدای ضبط

آثار استگی در  روز صورت گرزت. درصورت مشاهده

گرزتبه دیگبر پبی کودکو آزمون قهع و در جلسه چهره

اجبازه داده  شد. طب  تعهدی که ارزیباب هنگبام کسب 

کودکان به شکب کتببی ببه مبدیر  بودو نتایج آزمون همه

ازببیاری مهببد ابببالغ شببد. بببرای تحلیببب اطالعببات از نرم

هاو استفاده شد. جهت تحلیب داده 84نسخه SPSSآماری 

 اسبمیرنوف -ها توسط کولمبوگروفابتدا هنجار بودن داده

 هبا از توزیبع غیبرجبا کبه تمبامی دادهبررسی شد؛ از آن

ویتنبی ببرای  -یبو مبن کردند از آزموننرماد پیروی می

میانگین زرآیندها در دو گروه استفاده شد. سبهح  مقایسه

 در نظر گرزته شد. 54/5های آماری داری آزمونیمعن
 

 هایافته
سباد  8تبا  6کبودک  82های این پژوهخآزمودنی

زبانه و دو زبانه قرار گرزتنبد. بودند که در دو گروه تک

اس نتایج ببه دسبت آمبده در جبدود دموگرازیبک براس

مشبخد گردیببد میبانگین سببنیو هبوش بهببر و میببانگین 

بین دو گبروه تفباوت  t testامتیازات نیوشاو با استفاده از 

هببای مببورد بررسببی از معنبباداری ندارنببد بنببابراین گببروه

کبودک  48هبر گبروه شبامب  .همسانی براوردار بودند

در هرگروه مسباوی ببود. بود که تعداد داتران و پسران 

کننبدگان هبر گبروه و میبانگین سبنی هبر تعداد شبرکت

 شده است.نشان داده 4 گروه در جدود شماره

آمده میبانگین نسببت وقبون دسبتهای بهطب  یازته

جانشینی و ساات هجا در هبر  زرآیند واجی هر دو دسته

دو گروه کودکان تک زبانبه و دو زبانبه متفباوت ببود و 

متغیر در بین دو گروه معنادار بود. کودکبان ااتالف دو 

تر اسبتفاده تک زبانه از طبقه زرآیند واجی جانشینی بیخ

چنببین کودکبان دو زبانببه ببه طببور ( هب p=54/5کردنبد)

تبر از داری از طبقبه زرآینبد واجبی جانشبینی ببیخیمعن

( کبه ایبن  p=55/5زرآیند ساات هجا اسبتفاده کردنبد)

ای کودکان تک زبانبه و دو تر اهاهدهدو بیخنشان می

چنبین زبانه در این گروه سنی از نون جانشینی است. هب 

میانگین هر دو زرآیند واجی جانشینی و ساات هجبا در 

زبانببه گبروه کودکببان دو زبانبه نسبببت ببه کودکببان تک

تر بود. میانگین نسبت وقبون زرآینبدهای واجبی در بیخ

 داده شده است.نشان  8 جدود شماره
 

مقایسه میانگین زرآیند طبقه ساات هجا و جانشینی  :2ره جدول شما

 ساد 8تا  6بین دو گروه دو زبانه و تک زبانه 
 

 دو زبانگی

 متغیر
 سهح معنی داری دو زبانه تک زبانه

 548/5 61/5±44/5 84/5 ±43/5 نسبت وقون ساات هجا

 553/5 36/5±44/5 66/5 ±81/5 نسبت وقون جانشینی

  55/5 54/5 سهح معنی داری

 

منظور بررسی تفاوت میانگین نسبت وقون زرآیند به

جانشببینی و سبباات هجببا بببین دو گببروهو از آزمببون 

 گونبه کبه درناپارامتری یو من ویتنی استفاده شبد. همان

 نشان داده شده استو نسببت وقبون زرآینبد 8جدود شماره 

(. >54/5p)جانشینی بین دو گروه تفاوت معنباداری دارد

یج نشان داد تفاوت معناداری در نسبت وقون چنین نتاه 

 (.p<54/5)زرآیند ساات هجا بین دوگروه وجود داشت

هریک از انبوان زرآینبدهای  درصد زراوانی زیرمجموعه

نشان داده شده اسبت.  8 و 6 واجی نیی در جداود شماره

شببودو در طبقببه طور کببه در جببداود مشبباهده میهمببان

ترین زرآیندهای ساات هجاو زرآیند کاهخ اوشه بیخ

زراوانی را در کودکان داشبته کبه در کودکبان دو زبانبه 

چنین زرآیند حرف زبانه بود. ه تر از کودکان تکبیخ

ری تباوان پایانی در کودکان دو زبانه زراوانبی ببیخه 

کببه در زبانببه داشببت. درحالینسبببت بببه کودکببان تک

زبانبه ایبن زرآینبد مشباهده نشبد. در طبقبه کودکان تک

 تبرین زراوانبیزرآیند جانشینیو زرآیند انسدادشدگیو ببیخ

تبر از کودکبان را داشت که در کودکان دو زبانبه ببیخ

زبانبببه ببببود و بعبببد از آن ببببه ترتیببب  زرآینبببدهای تک

تبرین شبدگی ببیخزدایی و پسینشدگیو انسایشیپیشین

زراوانی را داشتندکه همه این زرآینبدها در کودکبان دو 
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 چنبین زرآینبدهایهب تری مشاهده شد. زبانه با زراوانی بیخ

انسایشی شدگیو واکداربیواک شدگیو غلت شبدگی و 

شدگی ببا تفباوت نباچیی در کودکبان دو زبانبه ایشومی

 ه شد.تر مشاهدزبانه بیخنسبت به کودکان تک

 
زرآینبد واجبی سباات  درصد استفاده اززراوانی و  :3 جدول شماره

 ساد 8تا  6دو گروه دو زبانه و تک زبانه هجا در 
 

 دو زبانگی

 زرآیند ساات هجا

 زبانهتک

 تعداد )درصد(

 دو زبانه

 تعداد )درصد(

 سهح 

 معنی داری

 4/5 3/82 3 4/1 8 حرف ه  اوان آغازی

 554/5 3/88 88 5 5 حرف ه  اوان پایانی

 86/5 3/82 1 6/48 6 حرف ه  اوان میانی

 554/5 455 423 1/64 46 کاهخ اوشه

 15/5 5 5 4/1 4 حرف هجای ضعیف

 55/4 5 5 5 5 درج ه  اوانی

 55/4 5 5 5 5 دوگان سازی

 28/5 1/84 3 1/64 1 هماهنگی ه  اوانی

 34/5 5 5 4/1 4 تغییرات هجا

 
واجی جانشبینی  درصد استفاده از زرآیندو زراوانی  :4 جدول شماره

 ساد 8تا  6در دو گروه دو زبانه و تک زبانه 
 

 دو زبانگی

 جانشینی زرآیندواجی

 زبانهتک

 تعداد )درصد(

 دو زبانه

 تعداد )درصد(

 سهح 

 معنی داری

 38/5 4/1 4 5 5 غلت شدگی

 25/5 3/82 3 8/84 8 انسایشی شدگی

 554/5 45 44 4/84 44 انسایشی زدایی

 554/5 455 841 1/64 62 شدگیپیشین

 554/5 3/88 63 6/48 8 پسین شدگی

 554/5 3/38 848 1/88 88 انسدادشدگی

 46/5 4/48 8 4/1 4 واکداربیواک شدگی

 55/4 5 5 5 5 سایشی شدگی

 55/4 5 5 5 5 ترجیح صدایی

 38/5 4/1 4 5 5 شدگیایشومی

 4 5 5 5 5 ایشومی زدایی

 

 بحث

هبای واجبی در از این مهالعه بررسبی مهارتهدف 

 هبا ببا کودکبانآن عرب و مقایسه -زارس کودکان دوزبانه

هبای واجبی شبامب بسبامد زبانه زارسی ببود. مهارتتک

زرآیندهای واجی و نسبت وقون انوان زرآیندهای واجی 

جانشینی و ساات هجا در زبان زارسی است. نتایج نشان 

زبانبه کیفی بین کودکان تکهای کمی و داد که تفاوت

و دو زبانببه در زرآینببدهای واجببی زبببان زارسببی وجببود 

های مشاهده شده بسامد بانی زرآیندهای تفاوت داشت.

چنین نسبت وقون زرآینبد واجی در کودکان دو زبانه ه 

واجببی سبباات هجببا و جانشببینی در کودکببان دو زبانببه 

ای زبانه ببود ولبی نبون زرآینبدهتر از کودکان تکبیخ

زبانه تفباوتی واجی در کودکان دو زبانه با کودکان تک

هببای تببر رکببر شببد یازتببهگونببه کببه پببیخهمان نداشببت.

زبانبه و دو پژوهخ حاضبر نشبان داد کبه کودکبان تک

زبانه ازلحا  بسبامد زرآینبدهای واجبی تفباوت معنبادار 

تر گفتار در تواند موج  وضوح پایینکه می نشان دادند

این نتیجبه در مقایسه با تک زبانه باشد. کودکان دو زبانه 

 کببه دریازببتاسببت Gildersleeve  مهالعببههبب  راسببتا بببا 

اسبنانیایی  -وضوح گفتار کودکان دو زبانیبانه انگلیسبی

ایبن  دهندهزبانه است و این نشانتر از کودکان تکپایین

است که بسامد زرآیندهای واجی در کودکبان دو زبانبه 

موضون دیگر بررسی نون زرآیند واجی  .(2)تر استبیخ

های پژوهخ حاضر پربسبامدترین است که مهاب  با یازته

زرآیند واجی در طبقبه جانشبینی شبامب انسدادشبدگی و 

شدگی و در طبقه زرآیند واجی سباات پیشیناز آن پس

تبرین بسبامد را داشبت. هجاو زرآیند کاهخ اوشه بیخ

کبه در اسبت Gildersleeve  مهالعبهاین یازته در راستای 

مهالعببه پیرامببون زبببان انگلیسببی کودکببان دو زبانیبانببه 

ساله دریازت که الگوهبای اهبای  6اسنانیایی -انگلیسی

. (2)دادشبدگی اسبتاین کودکان کباهخ اوشبه و انس

و همکبباران بببر کودکببان دو  Linچنببین در مهالعببه هبب 

مانبدارین نیبی درصبد وقبون زرآینبد  -زبانیبانه انگلیسبی

 .(88)شدگی و انسدادشدگی بیخ تر بودپیشین

و همکبباران  Gildersleeve-Neumannمهالعببه  در

ترین زرآیند اسنانیایی بیخ-انگلیسی ه  کودکان دوزبانه

را در کاهخ اوشه داشتند که با این مهالعه هب  ابوانی 

اببوان پایببانی از چنببین زرآینببد حببرف هبب دارد هبب 

حاضبر هب  در  پربسامدترین زرآیندها بوده که در مهالعه

کودکان دو زبانه زرآیند حرف ه  اوان پایانی مشاهده 

 .(2)شد ولی از پربسامدترین زرآیندها نبود

مهالعببه حاضببر اولببین پژوهشببی اسببت کببه در آن 

عبرب  -زرآیندهای واجی در کودکبان دو زبانبه زبارس

جهت حائض اهمیت است کبه ایران بررسی شد و از این

شبوی . عرب آشنا می -های واج شناسی زارستبا مهار
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توان در تشخید و درمان ها میبا آگاهی از این شااد

ااتالنت صداهای گفتاری این کودکان استفاده کنبی . 

های حاصله ازآن جاکه کودکان دو زبانه با توجه به یازته

تبری را زبانه زرآیندهای ببیخدر مقایسه با کودکان تک

نبون زرآینبدهای ) ولبی الگوهبای اهبابردنبد به کار می

زبانبه واجی( در کودکان دو زبانبه مشبابه کودکبان تک

 توان دریازت که نظام واج شناسی زبان زارسیاست پس می

زبانبه اسبت. البتبه کودکان دو زبانه مشابه کودکبان تک

هبا و واژگبان شاید به این دلیب باشد کبه بسبیاری از واج

از مشترک است. این یازتبه زبان زارسی با زبان عربی اهو

و همکاران است که دریازتند  Goldsteinسو بامهالعه ه 

 -انگلیسببی هببای واج شناسببی کودکببان دوزبانببهمهارت

 .(45)زبانه استساله مشابه کودکان تک 8اسنانیایی 

( پیرامببون کودکببان دو 8558) Khattabدر مهالعببه 

ها عربی ه  نشان داده شد که دو زبانه -زبانیبانه انگلیسی

مشبابه نظام واج شناسی مجیایی در هر دو زبان دارند که 

  .(44)زبانه همان زبان استبا کودکان تک

و همکاران  بر کودکان  Tamminenالبته در مهالعه 

سوئدی دریازت که کودکان دو زبانبه  -زنالندی دوزبانه

  در تببدااب شناسببی هسببتند کببه ببباهواج دارای دونظببام

 .(86)پژوهخ حاضر متفباوت اسبتاست که این نتیجه با 

مند اندکی بر نقبخ اثبر تبدااب نظبام البته مهالعات نظام

کببان وجببود دارد و واج شناسببی دو زبببان در ایببن کود

تببوان بببا اطمینببانو در مببورد اثببر تببدااب دو نظببام نمی

شناسی در کودکان دو زبانه ااهبارنظر کبرد. عبالوه واج

بر این بحث پیرامون تدااب دو نظام واج شناسی نیازمند 

دو زبان این کودکان  های واج شناسی هربررسی مهارت

 و مقایسه با کودکان همان زبان است.

مهالعببه حاضببر شببامب تعببداد کبب   هببایمحببدودیت

هاو ک  بودن محدوده سنی و عدم یکسانی وضعیت نمونه

اقتصادیو اجتمباعی و زرهنگبی ببود کبه ببا وجبود ایبن 

کلی پژوهخ حاضر این بود کبه نبون  ها یازتهمحدودیت

زبانبه و دو زبانیبانبه زرآیندهای واجبی در دوگبروه تک

دیگر بارتععرب تفاوتی با یکدیگر ندارنبد. ببه -زارس

دو زبانگی تأثیری بر وقون نون زرآیندهای واجی نداشته 

تواند مبؤثر باشبد است اما بر بسامد زرآیندهای واجی می

تری در مقایسه زیرا کودکان دو زبانه وضوح گفتار پایین

 هبایبه طورکلی نی  رخ مهارت زبانه دارند.با کودکان تک

کودکان  واجی درکودکان دو زبانه تفاوت چشمگیری با

شناسبی دو زبانگی نظام واج زبانه نشان نداد و پدیدهتک

در این کودکان تحت تأثیر قرار نداده است. با توجبه ببه 

طورقهع تببوان بببههای سببنی و جمعیتببی نمیمحببدودیت

شناسبی ایبن کودکبان نتیجه گرزت که بین دو نظبام واج

تدااب وجود ندارد. با توجه به این که این مهالعبه روی 

شبهر اهبواز و در  عیت محدودی از کودکان دوزبانبهجم

تبوان نتیجبه نمی شده اسبتو درمحیط مهدکودک انجام

عرب تعمی   -کودکان دو زبانیبانه زارس نتایج را به کلیه

هبببای آینبببده نیببباز ببببه تمرکبببی ببببر رشبببد پژوهخ داد.

شناسببی هببر دو زبببان زارسببی و عربببی هببای واجمهارت

زیادی از کودکبان دارد. هب   کودکان دو زبانهو با تعداد

هبای واجبی در شود روند رشد مهارتچنین پیشنهاد می

زبانببه همببان جامعببه کودکببان دو زبانببه بببا کودکببان تک

 مقایسه شود.
 

 سپاسگزاری
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