
  
  
  
  

  

  

  1ای در گفتار کودکان فارس زبانبررسی تحول سیالی واژگان کالمی و مقوله
  

  *رضا کرمی نوریدکتر 
  **علیرضا مرادیدکتر 

  ***سعید اکبری زردخانه
 ****علیرضا غالمی

                 
  یدهکچ

ـ    ای در دانش  گان کالمی و مقوله   ژسیر تحول سیالی وا   با هدف بررسی و      ه آموزان یـک زبان
 از  نـسبتی ای   گیری طبقـه   با روش نمونه  ) پسر 300 و   دختر 300 (آموزدانش 600تعداد  ،  فارس
   و سـیالی     فراوانی  گیری اندازه  جهت.  شهر تهران انتخاب شدند    آموزان دوره ابتدایی   دانشمیان  

  هـای انـشانه  ب  سـازی   و کلمـه     اولیه   حروف   با نشانه   سازی  کلمه  آزموناز  ،    آموزان دانش  کلمات

                                                           
  13/12/1386: ؛  تاریخ تصویب19/1/1386: ؛  تاریخ آغاز بررسی23/12/1385: تاریخ دریافت

ریزی هش و برنامهاین پژوهش به عنوان بخشی از طرح پژوهشی کاربردی مصوب شورای پژوهشی سازمان پژو.1
 .ته استفبا همکاری دانشگاه تهران و پژوهشکده علوم شناختی ایران انجام پذیر وزارت آموزش و پرورش و

در ضمن از مشاوران . شوداری میزگگذاری و حمایت این نهادهای پژوهشی تشکر و سپاسبدین وسیله از سرمایه
ی مپاشا شریفی و دکتر مصطفی عاصقایان دکتر حسنآزاده و خانم دکتر شهین نعمت(علمی این پژوهش نیز 

  .آیدتشکر و قدردانی به عمل می
  شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران  دانشیار دانشکده روان*

  ربیت معلم تهران دانشگاه تشناسی و علوم تربیتی یار دانشکده رواندانش **
  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ***

  کارشناس ارشد روانشناسی ****
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آموزان دختر وپـسر در     های پنجگانه، دانش  نتایج نشان داد در مجموع پایه     .   شد  ها استفاده   مقوله
این تفاوت به . داری دارندها از هم تفاوت معنیشده به آزمون مقولهمیانگین تعداد کلمات ارائه   

قایـسه بـا پـسران بـه        ند کلمات بیشتری درم   ا  ه بدین معنا که دختران توانست     ،نفع دختران است  
آموزان دختر و پسر در میـانگین تعـداد         ها ارائه کنند؛ ولی چنین تفاوتی بین دانش       آزمون مقوله 
-دهنده تفاوت میـانگین پایـه  همچنین نتایج نشان . شده به آزمون حروف دیده نشد     کلمات ارائه 

حـول و   دهنـده ت  ها وهم حروف است؛ کـه ایـن امـر نـشان           های تحصیلی هم درآزمون مقوله    
های رفتن درپایه  کودکان، درضمن افزایش سن و باال      ای و حروف  گسترش خزانه واژگان مقوله   

ها در مقایسه با آزمون حروف از کفایت         توان گفت که آزمون مقوله    بنابراین می . تحصیلی است 
  .های تحولی و جنسیتی برای این گروه سنی برخوردار استبیشتری برای نشان دادن تفاوت

  ای زبانه فارس، سیالی واژگان کالمی، سیالی مقولهآموز یکدانش:  کلیدیواژگان
  

  مقدمه
کلیـه  . هـای شـناخت بـیش از پـیش توجـه دارنـد            هشناختی برجنبـ  مطالعات نوین روان  

های ادراک، یادگیری، حافظه، زبان، حل مسئله، تفکـر و خوانـدن            شناسانی که به حوزه    روان
 ) 2000،  2 و کـین   1آیزنگ(  توجه خاص دارند     نیزشناختی  شناسی  عالقمند هستند، به روان   

 این زمینـه ارائـه      گوناگونهای  های گوناگون و متنوعی در حیطه     و در چند دهه اخیر، نظریه     
  . شده است

شناسـان شـناختی و حتـی       یکی از موضوعاتی که در این حوزه توجـه بـسیاری از روان            
 3به خود جلب نموده، موضوع خوانـدن  را ،شناسی همانند زبان،شناسیمتخصصان غیر روان

اهمیـت  . است خواندن فرایندی بسیار پیجیده است که خود دارای مراحل گوناگونی. است
دارای نـاتوانی درخوانـدن یـا       آمـوز   گردد که یک دانـش    خواندن، زمانی آشکار و روشن می     

                                                           
1- Eysenck  
2- Keen  
3- reading 
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ژه آموزشـی   اقـدامات ویـ   بـه   گـردد و    ، درفرایند خواندن با دشورای مواجه می      1خوانینارسا
  ).1996و همکاران، 2ریچک (شود  میدنیازمنودرمانی 

هـای مـرتبط بـا      پـژوهش  ترین موضوع مورد بررسـی در     ترین و کلیدی  ، اصلی 3ها واژه
 مجمـوع   .یابندها پردازش و انتقال می     از طریق واژه   اطالعات کالمی عمدتاَ  . خواندن هستند 

 فـرد نامیـده مـی شـود         4رد، واژگـان  کلماتی را که یک شخص درخزانـه ارتبـاطی خـود دا           
ار زبانی  ها برای برقراری ارتباط درهر زبانی ضروری بوده وابز        وجود واژه ). 1376،  5داکرل(

  .ستاولیه برای انتقال معنا

، 6هـای اصـلی یـادگیری زبـان اسـت؛ ویـادگیری نحـو            ها یکـی از بخـش     یادگیری واژه 
 واژگـان یـک      در اند کـه  عات نشان داده  مطال.  به آن وابسته است    8شناسی ویا واج  7ساختواره

 کلمه متفاوت وجود داشته باشد و تخمین زده         600 -500 تا   50کودک دوساله ممکن است     
درسـن  . شـود شده است که بطور متوسط هر روز ده واژه به واژگان این کودکان افزوده می              

 آن تـا  پـس از  ). 10،1978 وکـری 9،1957تمپلین(  رسد می1400شش سالگی این تعداد به 
 واژه به دامنه واژگـان کودکـان افـزوده          3000 سالگی بطور متوسط هر سال حداقل        17سن  
البته قابـل ذکـر اسـت کـه تعـداد واژگـان، تـابع               ). 1996 ،12و مک هیلمی  11فلچر( شود  می

این اساس این دامنه از فردی بـه فـرد           بر های تربیتی آنان است و    های فردی ومحیط  تفاوت
  .دیگر متفاوت است

                                                           
1- dyslexia 
2- Richek   
3- vocabularies 
4- lexicon 
5- Dacrol 
6- Syntax 
7- structure 
8- Phonology 
9- Templin 
10- Cori 
11- Fletcher 
12- MacWhinmey 
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برقـراری ارتبـاط بـسیار مـوثر اسـت،       رمزگشایی و بازشناسـی واژه و  ز عواملی که درا
زبـان معینـی    بسامد واژه، به تعداد دفعـاتی کـه یـک واژه در   . کلمه است) 1بسامد( فراوانی

تـوان حـداقل بـه دو سـطح         هـا را مـی     بر ایـن اسـاس واژه      .گرددشود، اطالق می  تکرار می 
ده است  نشان دا ) 1998(5و یانگ 4مطالعه الیس   .  تقسیم نمود  3د و پربسام  2بسامدهای کم واژه

کـه  کنند؛ درحـالی  عبور می ) 6نظام معنایی ( های باالتر شناختی  که کلمات پربسامدتر از مسیر    
  .نمایندعبور می) 7نظام آوایی(تر شناختیبسامدتر باشد، از مسیرهای پایینهر چه واژه کم

  عنـوان هب. سازد   می   مطرح   مدل   با این    را در رابطه    دی جدی   جدید مناقشات    مطالعات  البته
  کـم  (  جدیـد و تـازه      هـای    واژه  کنـد کـه     پیـشنهاد مـی   ) 1995( 9و کرول 8 تولوینگ   مدل  مثال

   بیـشتری    اولویـت    اطالعـات   در پردازش ) پربسامدتر (  قدیم  های   با واژه   در مقایسه ) بسامدتر
  که اند در حالی  داده آنها نشان. گردند  برخوردار می  بهتری ری از یادآو کنند و بنابراین پیدا می

 یهـا   آزمـون  در    ، دارنـد    بهتـری    پربسامد یـادآوری    های   واژه 10 آزاد   فراخوانی یها  آزموندر  
)  چاپ زیر (  و همکاران  12  نوری  کُرمی.  دارند   بهتری  بسامد یادآوری  کم  های   واژه  11بازشناسی

 پربـسامد و     های   واژه   پردازش   مختلف   یادگیری  های   در موقعیت   ردند که  تأکید ک    نکته  بر این 
   کـه    گفـت   تـوان    نمـی   طور کلی هگردند و ب     برخوردار می    گوناگونی  های  بسامد از اولویت  کم

  .رند برخوردا  بهتری وارد از یادآوری م بسامد در همۀ  پربسامد و یا کم های لزوماً واژه

                                                           
1- frequency 
2- low frequency 
3- high frequency 
4- Ellis 
5- Young 
6- semantic system 
7- phonological system 
8- Tulving 
9- Kroll  
10- free-call 
11- recognition 
12- Kormi-Nouri 
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العـاده واژگـان درفراینـد خوانـدن و جایگـاه ویـژه خوانـدن در             قبا توجه به اهمیت فو    
خواه به عنوان زبان اول و خـواه زبـان          ( زبان رسمی یک جامعه    برقراری ارتباط و تسلط بر    

 سـنین   ویـژه در  بـه  ، سـنی مختلـف    های  گروهطلبد که تعداد واژگان و نوع آنها در       ، می )دوم
تقویـت   براساس آن راهبردهایی جهت بهبود وو  ؛ مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد،دبستان
میزان مشکالت ناشی از کمبود آنها از جملـه نارسـاخوانی صـورت      برتأثیر نتیجه  درآنها و
های ابتدایی بـه     در دوره  عالوه بر مورد ذکر شده، تعیین واژگان پایه کودکان خصوصاً         . گیرد

  .ای استلحاظ موارد ذیل دارای اهمیت ویژه

   خاص   در هر سن     کودکان   و ارزیابی    اطالعات   سنجش   برای   معیاری  عنوانهتواند ب    می -
   را در کودکـان      خوانـدن    طبیعی   وضعیت  توان   می   آن   شود و بوسیلۀ     تلقی   تحولی  و هر دورۀ  

ـ    زبـانی    مـشکالت    دارای   را کـه     کودکانی  توان   می   و همچنین  کرد مطالعه    مـشکالت   ویـژه ه ب
  . نمود  اقدام  مشکالت  این  رفع  قرارداد و به  و ارزیابی تر مورد شناسائی د دقیق هستن خواندن

 جدیـد     اطالعـات   یـادگیری .   برخوردار است   ای   ویژه   از اهمیت    و یادگیری    در حافظه  -
ـ    بیـشتر نحـوۀ      هرچـه    بنا شـود، همچنـین       قدیم   و اطالعات    بر دانش    بیشتر مبتنی   هرچه -ه ب

   سـنی    بـا گـروه      مطابق   یادگیری  در هر متن  )  و جدید   قدیم(   اطالعات   دو نوع    این  کارگیری
  .گردد  می  فراهم  و یادگیری  حافظه  برای  بیشتری  تسهیالتشود  تر تعیین دقیق

   آنهـا تعیـین     از مهمتـرین     یکـی    وجود دارد که     مختلفی   روشهای   پایه   واژگان   تعیین  برای
   شـناخت   بر سهولت  واژه  رخداد یک  بسامد .  است   جامعه   یک   رسمی   در زبان   کلمات بسامد

  بنـابراین .  تر اسـت    روند آسان   کار می همکرر ب  بطور   که   لغاتی   به  گذارد و دستیابی     می ثیرأت  آن
   نـوعی    و بـه    تر اسـت     آسان   آن   به   بیشتر باشد، دستیابی    ای  بسامد واژه   هر قدر    گفت  توان  می
  ).1996،  1گارمن(  تر است ای پایه

  ایـن    گونـاگون   های  زبان در     کلمات   فراوانی   در مطالعات    متداول هایشیوه  دیگر  از  یکی
   در زمان  3  معین   یا حرف   2 معین   را معموالً با مقوله      تولید شده    کلمات   میزان توان می   که  ستا

                                                           
1- Garman 
2- category frequency 
3- letter frequency 
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و   ، جـنس     سن   که   است   داده   نشان  اتمطالع). 1995،  1لزاک( قرار داد     گیری   مورد اندازه   معین
و  3  ورف ؛1983 ،2 و هامـشر    بنتـون (گـذارد      مـی  تـأثیر  هـا   آزمون   بر عملکرد این    تحصیالت
بـا   (  کلمـات    فراوانـی  یهـا   آزمـون   کنـد کـه     پیـشنهاد مـی   ) 1974( 4استز). 1979،    همکاران

هـا چطـور     آزمـودنی    که  ا دریابیم کند ت    می   را فراهم    وسیله  بهترین)   یا حرف    مقوله  های  نشانه
  . کنند  می تفکر خود را سازماندهی

ها ، آزمودنی ) 5 ادراکی  های  نشانهبه عنوان    (  اولیه   حرف   با نشانه    کلمات   فراوانی  در آزمون 
   گونـاگون    سنی  های  گروه در    باشند و کودکان     می   کلمات   یافتن   برای   راهبردی  در جستجوی 

  است   راهبردها این    از مؤثرترین    یکی   مثال  عنوانهب. کنند   می   عمل   متفاوت   هم  با   جهت  از این 
،   ماننـد بـادام   ( را تولیـد کننـد         کنند تا کلمـات      استفاده   در کلمات   مشابهی  های   سیالب  از  که

،   اش، کفـ    مانند کفش (کنند     می   استفاده   کلمه   در یک   ا از تغییرات  ی ؛)غیره و    ، بادنجان   بادبادک
 ،) 6ییانـ  مع  هـای   نـشانه بـه عنـوان      (  مقولـه   های   با نشانه    کلمات   فراوانی یها  آزمون ). کفاشی

 خـود     یـادآوری    برای  هایی  ها از زیر مجموعه      آزمودنی   در آن   کنند که    می   را فراهم   ساختاری
ـ   تـوان    مـی    حیوانـات    در مقولـه     مثال  بعنوان. کنند   می  استفاده  از   هـایی   موعـه  زیرمج  دنبـال ه ب

  .  گشت ها و پستانداران ها، ماهی ، یا پرنده  وحشی ، حیوانات  اهلی حیوانات

 و   ادراکـی  (  شـناختی    مختلـف   توانـد در سـطوح       می   اطالعات   بازیابی  های   نشانه  بنابراین
 د و نـ کن   مـی    اشـاره   تـر شـناختی      پایین   سطوح  به)  حروف (  ادراکی  های  نشانه. دنباش)  معنایی

  که  در حالی  ؛دنباش   می   مربوط   اطالعات   و ظاهری    فیزیکی  و خصوصیات ها     ویژگی  بیشتر به 
  و خـصوصیات  هـا      ویژگـی   د و بـه   نـ کن   می   اشاره   باالتر شناختی    سطوح   به   معنایی  های  نشانه

  .دنگرد  می  مربوط  اطالعات  و عمقی مفهومی

                                                           
4- Lezak 
1- Benton & Hasher 
2- Whorf 
3- Estes 
4- perceptual cues 
6 -semantic cues 
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تـوان بـه مطالعـه      بررسی بسامد آنهـا، مـی     ترین مطالعات تعیین واژگان پایه و       از قدیمی 
 واژه را 3000او پس از مطالعـه خـود در متـون انگلیـسی،     . اشاره نمود) 1937( 1ثورندایک

 سنی مختلـف ازجملـه کودکـان دبـستانی مـشخص            های  مشخص و بسامد آنها را در گروه      
نـسوی،   انگلیـسی، فرا   هـای   زبـان  در) 1976(و همکاران   2مطالعه دیگری توسط بنتون   . نمود

آلمانی، ایتالیـایی و اسـپانیایی انجـام گردیـد و کلمـات بـه سـه سـطح کلمـات پربـسامد ،                      
  .بندی شدبسامد طبقهکم بسامد و متوسط

 5 نلــسون در مطالعـات کـه درزبـان انگلیــسی و  ) 1969( 4و مونتــاگو3مطالعـه باتیـک   در
 بـسامد نـسبی     ،یببدین ترت ،  ها و که درزبان سوئدی انجام یافت، بسامد نسبی واژه       ) 1973(

  . های مختلف مشخص گردیدهای متعلق به مقولهواژه

تـوان  ها در زبان فارسی انجام گرفته است می        از اولین مطالعاتی که در زمینه بسامد واژه       
هـای کودکـان    در این پژوهش که با بررسـی نوشـته        . اشاره نمود ) 1352(ای  به مطالعه بدره  

های دوم  های دانش آموزان پایه    بسامد در نوشته   صورت گرفت مشخص گردید که باالترین     
کـه  ) 1357( مطالعـه ایمـن   . اسـت ) و، را، بـه، کـه، از، کـردن        (   کلمه 6تا ششم، مربوط به     

 خرد سال های کودکان و نوشتهها  کتابترین براساس گفتگو با کودکان و بررسی پرخواننده
  . ای گردید واژه2398 منتهی به یک فهرست  ساله صورت گرفت12 تا 6

 12 تـا    7های غیردرسی کودکـان، واژگـان کودکـان         با بررسی کتاب  ) 1371(  ضرغامیان
.  واژه را در دو فهرست الفبایی و بسامدی وارد نمود          1300و  ساله را مورد مطالعه قرار داده       

 بـه ترتیـب      " را، بـه، از   "  دارای بیـشترین بـسامد و کلمـات        "و" درفهرست او کلمه حرف   
های درسـی   نیز درمطالعه خود بر روی کتاب     ) 1374(شکری. گر را دارا بودند   بسامدهای دی 
هـای خردسـاالن را      سـال فهرسـت پربـسامدترین واژه       11 تـا  6 سنی   های  گروهو غیردرسی   

های سوم تا پـنجم     پایهآموزان  دانشکه بر روی    ) 1376( مطالعه صفرزاده در  . استخراج نمود 

                                                           
1 -Thorndike 
2-Benton 
3 - Battig 
4-Montague 
4-Nelson 
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 کلمـه متنـوع بـر       57320 ، شهر تهـران انجـام گرفـت       یکی از مناطق  )  سال 12 تا   9(ابتدایی  
  .  تدوین و گزارش گردیدبسامدهای گوناگون

 کالسهای سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهـران را          انواژگان پایه دانش آموز   ) 1374( شبیری
ی درسـی و غیـر درسـی، واژگـان          هـا   کتـاب  فهرسـت واژگـان      3مطالعه نموده ودرنهایـت     

هــای درســی را براســاس پاســخ ی غیــرهــا کتــابان ی درســی و فهرســت واژگــهــا کتــاب
  . شده توسط او ارائه کرده بودند، معرفی ومشخص نمودآموزان که به پرسشنامه ساخته دانش

هـای زبـانی مختلـف      هـا، از پیکـره     نجام شده درایران هر یک از پـژوهش        درمطالعات ا 
هـای مختلـف     درحیطـه  عنوان مثال، هرکـدام بـه بررسـی واژگـان پایـه           هب. انداستفاده نموده 

 را بطور   هاتوان این پژوهش  رو نمی از این . اندگفتاری، ادراکی، نوشتاری یا خواندن پرداخته     
آوری واژگـان خـود از منـابع        همچنین این مطالعات با جمـع     . دقیق با یکدیگر مقایسه نمود    

، ضـرغامیان (درسـی    ی غیـر  هـا     کتـاب و   )1370صـفاپور، ( ی درسی ها    کتابمختلف مثل   
 1352 ای،مثل بـدره  ( برخی از این مطالعات نیز بسیار قدیمی هستند       . اندانجام گرفته ) 1371

که میزان استفاده از کلمات در گذر زمان دستخوش تغییرات          و براساس این  ) 1357 و ایمن، 
هـا نیـز از     برخی از پژوهش  . توان آنها را دایره واژگان کودکان امروزی دانست       گردد نمی می

و ) 1376 و صـفرزاده،     1374بـه طـور مثـال شـبیری،         ( انـد محدود بهـره گرفتـه    های  نمونه
  . واژگان کلی جامعه کودکان داشت را معرف فهرستها آنتوان فهرست واژگان نمی

انـد،  یک از مطالعات انجام شده در داخل کشور بـدان نپرداختـه            مسئله مهمتری که هیچ   
هـای  های تحـصیلی گونـاگون در دوره  ر پایههای کودکان دانجام مقایسه برروی بسامد واژه 

تا بدین وسیله بتوان امکان دست یافتن به معیاری جهت           است) دوره ابتدایی ( آموزشی پایه 
 ،عـالوه بـر ایـن     . دکـر مهیـا   را  ترسیم خطوط تحول بهنجار در حوزه دامنه واژگان کودکان          

  .استهای جنسیتی نیز در ترسیم این خطوط تحول الزامی  توجه به تفاوت

هـای   پژوهش حاضر عالوه بر اینکه در پی از بین بردن خالء           با توجه به آنچه گفته شد،     
نه های ممکن درخطوط تحول دام    موجود در پیشینه این حوزه است با هدف بررسی تفاوت         

  .آموز فارس زبان طراحی گردید واژگان دردختران و پسران دانش



 ای در گفتار کودکان            بررسی تحول سیالی واژگان کالمی و مقوله   

 
105  

  

  

  روش پژوهش
 تعـداد    بـه    مورد مطالعه   نمونه . بود   تهران   شهر   دبستانی  کان کود   کلیه   مورد مطالعه   جامعه

   روش و بـا اسـتفاده از     )  دانـش آمـوز پـسر      60 دانش آموز دختر و      60از هر پایه    (  نفر  600
ایـن انتخـاب بـه صـورتی        .  پرورش انتخاب شدند    و   آموزش   منطقه 20 از    ای طبقه  تصادفی

سطوح اقتـصادی اجتمـاعی     که در تمام    -  و پرورش    آموزش   مناطق   از کلیه  انجام گرفت که  
، در نمونـه حـضور      انـد    شـده    توزیع   مناطق  در این که    آموزان دانش  از   نسبتی  -اند قرار گرفته 
  .داشته باشند

  

    گیری ابزار اندازه
  آزمـون از  ،    آمـوزان  دانش   کلمات   و سیالی    فراوانی  گیری  اندازه  حاضر، جهت    پژوهش  در
؛ بدین    است   شده  ها استفاده    مقوله  های بانشانه  سازی و کلمه    اولیه   حروف   با نشانه   سازیکلمه

  .ها به دو آزمون ذیل پاسخ دادندمعنا که در این پژوهش، آزمودنی

 از   حـرف 9تعـداد  در این آزمون به  :  اولیه  حروف های با نشانه  سازی  کلمه   آزمون -1 
  حـروف ؛   بـسامد بـاال    ه عنوان حروف بـا     ب  " م ،  ، ن    الف -آ"  وفحر(  فارسی   الفبای حروف

 ه عنـوان حـروف بـا       ب " ، ی   ژ، چ "   و حروف  ؛  بسامد متوسط  ه عنوان حروف با    ب  "، ه، ل    ت"
 و    نـوری   کرمـی ( ) موجـود    فارسـی   هـای   فرهنـگ   در   مقـدماتی    مطالعه   بر اساس   کم،بسامد  

 شـد و از       ارائـه   آموزان به دانش   نشانه   عنوان  به صورت یکی یکی،     به و)  زیرچاپ،   همکاران
مطالعه مقدماتی نشان داد که این زمان بـرای         (  دقیقه 3 حداکثر     در زمان    شد که    خواسته انآن

   هر ترتیبـی   شود و به   می   شروع   حرف   با آن    را که   ای   هر چند کلمه    )این آزمون مناسب است   
  زمـان .  شـد    نوشته   مربوطه  های آزمونگر در فرم     توسط  ات کلم  این.  کنند  د بیان نخواه می  که

  .شد می  ثبت آموز بطور جداگانه  هر دانش  نیز برای  هر حرف  به  مربوط  شده استفاده
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نـام دختـر، نـام پـسر،        (  مقولـه  31 تعداد   :ها   مقوله  های با نشانه   سازی کلمه   آزمون -2 
ها، ه، وسایل آشپزخانه، غذاها، اعضای فامیل، شغل      ها، وسایل خان  ها، رنگ اعضای بدن، میوه  

هـا،  ها، ورزش ها، پرنده بازی، کشورها، درخت  التحریر، حیوانات، شهرها، لباس، اسباب    لوازم
هـا، وسـایل نقلیـه، وسـایل        هـا، گـل   ها، وسایل خیاطی، وسایل کاردستی، نوشـیدنی      بیماری

 و هـر      جداگانـه    بـصورت   )زار موسیقی  اب  و ها، حشرات، فلزات،  ها، استان ساختمانی، سبزی 
 هـر تعـداد       شـد    و از آنها خواسـته       شده   ارائه  آموزان  دانش   به   دقیقه 3 حداکثر     مدت   به  کدام
   کلمات  این.  کنند  د بیان نخواه  می   که   هر ترتیبی    دارد را به     تعلق   مقوله   آن   به   یا اشیا که    کلمه
 نیـز     هـر مقولـه      به   مربوط   شده   استفاده  زمان.  شد   نوشته  بوطه مر  های  آزمونگر در فرم    توسط
جهت کسب اطالعات بیشتر در خـصوص       . شد  می   ثبت  طور جداگانه هآموز ب   هر دانش   برای

جداول مربوط به توزیع واژگان در آزمون حروف و مقوالت به کرمـی نـوری و همکـاران                  
  .مراجعه شود) 1382(

  

     پژوهش طرح
  :است زیر   شرح بهو سطوح آنها    مستقل  حاضر متغیرهای  پژوهش  در طرح

   تـا پـنجم      اول  هـای   پایـه (  تحـصیلی    پایـه  5) * پسر و دختـر    (  آموزان   از دانش   جنس 2
  ) دبستان

  

     اطالعات آوری اجرا و جمع روش
 منطقـه از بـین منـاطق      5های الزم با آموزش و پـرورش اسـتان،          پس از انجام هماهنگی   

 3 مدرسـه دخترانـه و       3(  مدرسـه  6و از هر منطقه بـه تـصادف           انتخابموزش و پرورش    آ
   آموزش   نواحی   از   مجوز حضور در مدرسه      از دریافت    پس مشخص شده و  ) مدرسه پسرانه 

 قـرار     مورد بررسی    مدرسه   آموزان   آمار دانش    با مدیر مدرسه     و هماهنگی    مربوطه  و پرورش 
 ،  پایـه  هـم   هـای   کالس   از بین    کالس   یک   تصادفی   با انتخاب  مدرسه نیز هر   در    . است  گرفته
 بطـور     کـالس    اسـامی    فهرست   به  با مراجعه و   انتخاب) اول تا پنجم  (  کالس 5 آموزاندانش
  .ندو مورد آزمون قرار گرفت  انتخاب نفر از هر کالس 4  دارنظام
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  های پژوهشیافته
آموزان دختر وپسر مقـاطع پنجگانـه براسـاس         فی دانش های توصی تهف، حاوی یا  1جدول  

  .ها استتعداد کلی کلمات ارائه شده به آزمون حروف اولیه و آزمون مقوله
  

  آموزان دختر وپسرهای توصیفی گروه نمونه دانشخالصه یافته.1جدول 
  ها و حروفبراساس تعداد کلمات آزمون مقوله

  مقطع  جنسیت ون حروفآزم آزمون مقوله ها
انحراف  میانگینتحصیلی

 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

  73/19  95/33  51/55  40/165 یکم
  34/25  05/45  06/70  02/217  دوم
  94/30  94/52  78/101  65/266  سوم
  89/25  95/67  81/73  75/335  چهارم

  
  

 دختـــــر

  18/37  85/81  03/101  75/363  پنجم
  72/15  82/28  17/39  15/135  یکم
  40/22  53/39  96/67  88/193  دوم
  67/22  55/46  96/65  57/230  سوم
  33/32  92/61  27/91  70/291  چهارم

  
  

 پســــــر

  67/45  05/83  04/109  00/353  پنجم

  ، از آزمـون     آمـوزان  دانش   کلمات   و سیالی    فراوانی  گیری اندازه   حاضر، جهت    پژوهش  در
.   اسـت    شـده   هـا اسـتفاده      مقولـه   های بانشانه  سازی و کلمه    اولیه   حروف   با نشانه   سازیکلمه

آموزان دختر و پسر گروه نمونه میانگین کلمات ارائه شده برای هـر دو              همچنین برای دانش  
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آزمون بین مقاطع تحصیلی ، متفاوت بوده وبا نزدیک شدن به انتهای دوره ابتدایی و کالس                
  . دیابنها افزایش میپنجم میانگین

آمـوزان دختـر وپـسر       جهت مشخص نمودن اینکه آیا تفاوت مشاهده شده بـین دانـش           
ها با اسـتفاده از     گروه نمونه به لحاظ آماری معنادار است یا نه، انجام آزمون مقایسه میانگین            

  .  ارائه شده است3 و 2آزمون مستقل صورت گرفت که نتایج آن درجدول 
  

  آموزان دختر وپسرستقل مقایسه، دانشهای آزمون مخالصه یافته. 2جدول 
   )N=  600( هامیانگین کلمات آزمون مقوله  در

انحراف  میانگینجنسیت
 استاندارد

سطح معنی  درجه آزادای  t ه رآما
 دارای

  01/110 71/269 دختر

 001/0 598 23/3  68/108  86/240  پسر

  20/110 29/255 مجموع

شـده  ان دختر وپسر در میانگین تعداد کلمات ارائـه        آموزدهد که دانش   نشان می  2جدول  
ایـن تفـاوت بـه شـکلی اسـت کـه درآن             . داری دارند ها از هم تفاوت معنی    به آزمون مقوله  

درایـن  ) Χ = 86/240(آمـوزان پـسر     درمقایسه بـا دانـش    ) Χ = 71/269(آموز دختر   دانش
  .اندآزمون عملکرد نمره داشته

  

 آموزان دختر وپسر میانگینن مستقل مقایسه دانشای آزموهخالصه یافته. 3جدول 
   )N = 600 (کلمات آزمون حروف 

سطح معنی  درجه آزادای    t ه رآماانحراف استاندارد  میانگین جنسیت 
 دارای 

  92/32 35/56  دختر 

 09/0 598 71/1  28/35  57/51  پسر 

  17/34 96/53 مجموع 
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آموزان  دختر وپسر براسـاس میـانگین تعـداد          نشدهد که دا   نشان می  3های جدول   یافته
داری ندارند ولذا این دو   تفاوت معنی>05/0Pکلمات ارائه شده به آزمون حروف درسطح 

  . توان متفاوت از هم دانستگروه را از این جهت نمی

حصیلی برمیـانگین کلمـات     شدن اثرات اصلی و تعاملی جنسیت و پایه ت        جهت مشخص 
 برروی این   1های واریانس دو عاملی   ها تحلیل آموزان به آزمون مقوله    توسط دانش  ارائه شده 

  .ئه شده استا ار7 تا4اول ددرج هانمرات انجام گرفت که نتایج آن
  

)   پایه تحصیلی *جنسیت (  خالصه نتایج تحلیل واریانس دو عاملی 4جدول 
  )N =600( ها کلمات آزمون مقوله برمیانگین

مجموع  منبع واریانس
 مربعات

درجات 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

سطح F نسبت 
 داریمعنی

تصحیح شده 
 مدل

99/345600 9 44/384000 33/59 001/0 

مقدار ثابت 
  معادله

3/391/2769  1  3/3910276  26/6041 001/0  

  001/0  30/19  23/124877  1  23/124877  جنسیت
  001/0  91/127  61/827939  4  43/3311758  پایه تحصیلی

  پایه xجنسیت 
  تحصیلی

34/19368  4  09/4842  75/0  56/0 

پایه تحصیلی برمیـانگین کلمـات    دهد که اثرات متغیرهای جنسیت و نشان می4جدول 
بنـابراین  . نیـست    داری و اثر تعـاملی ایـن دو متغیـر، معنـادار           ها درسطح معنی  آزمون مقوله 

پایـه  آموزان دختر وپسر هم بین دانش های این کلمات را   توان وجود تفاوت بین میانگین     نمی
آمـوزان و   توان قبول نمود که میانگین تعداد کلمات ارائه شده توسط دانـش           لذا می . پذیرفت

                                                           
1  . two - factorial analysis of variance   
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ولـی دربـین   . پایـه برابراسـت و از ایـن نظـر بـین آنهـا تفـاوتی وجـود نـدارد                  دختران هـم  
 حیث تفاوت وجـود     ینهای تحصیلی از ا   آموزان پایه  دانش  میان پسر و  آموزان دختر و   دانش

  . دارد زیرا که اثر عامل جنسیت و پایه تحصیلی معنادار است

 شده، تفاوت این میانگین بین دختـران وپـسران بـه            نشان داده  2طور که درجدول    همان
اند کلمات بیشتری درمقایسه با پسران به نفع دختران است ودختران درمقطع ابتدایی توانسته

تفـاوت  که بین کدام مقاطع تحـصیلی       شدن این  لذا جهت مشخص   ها ارائه کنند  آزمون مقوله 
 را  5وجود دارد، انجام یک آزمون تعقیبی توکی الزم به نظر رسید و انجام آن نتایج جـدول                  

  . ایجاد نمود
 

های تحصیلی براساس نمرات  نتایج آزمون تعقیبی توکی مقایسه پایه5جدول 
  )N =600(  هامیانگین آزمون مقوله

انحراف  میانگینصیلیپایه تح
 استاندارد

 چهارم سوم دوم یکم

    - 19/50 27/150 یکم

   -    70/69  45/205  دوم

  -      30/87  61/248  سوم

 -        55/85  72/313  چهارم

          81/104  38/358  پنجم

05/0 p< 

 اسـت   هـا های تحصیلی درآزمـون مقولـه     دهنده تفاوت میانگین پایه    نشان 5نتایج جدول   
 بـاال رفـتن در     ای کودکان، درضمن افزایش سـن و      بدین معنا که تحول خزانه واژگان مقوله      

  .   یابد میشهای تحصیلی افزایپایه



 ای در گفتار کودکان            بررسی تحول سیالی واژگان کالمی و مقوله   

 
111  

میـانگین   پایه تحصیلی بـر    برای مشخص نمودن وضعیت اثر اصلی و تعاملی جنسیت و         
 عـاملی   شد به آزمون حروف نیز مـشابه آزمـون حـروف تحلیـل واریـانس دو               کلمات ارائه 

  . دست آمدصورت گرفت ونتایح ذیل به
  

)   پایه تحصیلیXجنسیت (خالصه نتایج تحلیل واریانس دو عاملی  : 6جدول 
 )N =600( کلمات آزمون حروف برمیانگین

مجموع  منبع واریانس
 مربعات

درجات 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

سطح F نسبت 
 داریمعنی

تصحیح شده 
  مدل

30/201830  9  53/22425  59/26 001/0  

مقدار ثابت 
  معادله

34/1747041  1  34/1747041  84/2070 001/0  

  04/0  05/4  14/2419  1  14/3419  جنسیت
  001/0  39/58  89/49257  4  27/197031  پایه تحصیلی
 x جنسیت  پایه
  تحصیلی

89/1379  4  97/355  41/0  80/0 

یـانگین کلمـات    دهد که اثرات اصـلی جنـسیت و پایـه تحـصیلی برم             نشان می  6جدول  
 >05/0Pدار است؛ ولی اثر تعاملی این دو متغیر براین میانگین درسطح            آزمون حروف معنی  

پایه را از حیث این میانگین معـادل        آموزان دختر وپسر هم   توان دانش لذا می . دار نیست معنی
دارد دار وجود   های تحصیلی تفاوت معنی   بردن به اینکه  بین کدام پایه      لذا جهت پی  . دانست

  . نتایج ذیل را به وجود آورد آزمون تعقیبی توکی انجام گرفت و
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ای پایه تحصیلی برای نمرات میانگین نتایج آزمون تعقیبی توکی مقایسه . 7جدول 
 )N =600( آزمون حروف 

 پایه تحصیلی
 

 چهارم سوم دوم یکم انحراف استاندارد میانگین

    - 12/18 38/30 یکم

   -    97/23  20/42  دوم

  -  -    20/27  29/49  سوم

 -        32/29  94/24  چهارم

          48/41  45/82  پنجم

05/0 p< 

ها دهد که بجزعدم وجود تفاوت بین پایه دوم وسوم دربین تمام پایه            نشان می  7 جدول  
آموزان تفـاوت وجـود دارد ودرضـمن بـا          شده توسط دانش  های ارائه میانگین تعداد واژه   در

 . یابدهای شناختی کودکان دامنه این واژگان نیز فزونی می یافتن تواناییافزایش
  

  گیریبحث ونتیجه
   فارسـی    واژگـان    کـه    اسـت    بـدیهی   ذکر این نکته در ابتدای این بخش الزم اسـت کـه             

 ؛اسـت موارد ارایه شده توسط ایشان در زمان انجام ایـن پـژوهش              از     بیش   دبستانی  کودکان
 و ثانیاً     است   نگردیده   ارائه   پژوهش   در این     معنایی  های   و مقوله    فارسی   حروف  مۀزیرا اوالً ه  

   معینـی    زمان   در مدت    و معنایی    ادراکی  های   نشانه   ارائه   محدود به    پژوهش   کار در این    روش
  تفاده آزاد اسـ     یـا یـادآوری      بازشناسـی    و یا از روش      دیگری  های   نشانه   و چنانچه    است  بوده
   واژگـان   بهرصورت.   کنیم   مشاهده  آموزان   را در نزد دانش      متفاوتی   بود واژگان   شد ممکن   می
 31 ( و معنـایی  )  حـرف  9 (  ادراکی  های   از نشانه    با استفاده  الذکرفوق   در جداول   آمدهدستهب

  . باشد  می  محدوده  در این  تعمیم  و قابل  است  آمده دست به)  مقوله
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  حـرف  9   ایـن   در مجموع  فارسی های  تعداد واژه دهد که  می  نشان  پژوهش  این های دهدا
 دارد و     و صعودی   روند افزایشی )   تا پنجم   اول (  تحصیلی  های   پایه   افزایش   براساس   ترتیب  به

   زبان  گانکند، بر تعداد واژ      پیدا می    افزایش   کودکان   و یادگیری    شناختی   توانایی   که  همانگونه
   در طـول  مقوله 31   برای  تولیدشده  واژگان  مجموع همچنین. شود  می  آنها نیز افزوده فارسی
   قابـل    تفـاوت    تحصیلی  های   پایه   کلیۀ   دارد و بین     و افزایشی    روند صعودی    تحصیلی  سالهای
 .  نمود  مشاهده توان  می  جهت  را از این ای مالحظه

 دو    بـه   تـوان   ها می    و مقوله    حروف  های   با نشانه   شده  ساخته  عداد واژگان  ت   بین  در مقایسه 
 از    بـیش   ای   مقولـه   هـای    از نـشانه    هـا بـا اسـتفاده        واژه   تعداد این    آنکه  اول:  نمود   اشاره  نکته
  یهـا    از نـشانه     با اسـتفاده     واژگان   روند افزایشی   که   آن   دوم  نکته.   است   بوده   حرف  های  نشانه

  .   است  متفاوت  تا حدودی  و معنایی ادراکی

   تـا پـنجم      اول   تحـصیلی   هـای    پایه   در طول    اگرچه  که ددا   نشان  حاضر   پژوهش   های  داده
 روند در مورد      این   دارد ولی    و افزایشی    روند صعودی    دبستانی   در نزد کودکان    تعداد واژگان 

   در پایـه   تولیدشـده  هـای   واژه ، افـزایش   حروف  های  نشانه  در مجموع . استتر    ها قاطع   مقوله
 دیگـر در    یهالی در بین تمام پایه     و ؛معنادار نبود ) 29/42 ( دوم   پایه   به  نسبت) 74/42 ( ومس

 از    را بـا اسـتفاده       فارسی   واژگان   روند افزایش   بنابراین .ها معنادار است  هر دو آزمون تفاوت   
  توان  می زبانیفارس  آموزان تر در نزد دانش  مالحظه تر و قابل وشن بسیار ر ای  مقوله های نشانه

  . نمود مشاهده

آمـوزان دختـر و پـسر در    یافته دیگر پژوهش حاضر عدم وجود تفـاوت در بـین دانـش       
تـوان ایـن دو گـروه       بنـابراین مـی   . میانگین کلمات ارایـه شـده بـه آزمـون حـروف اسـت             

 نظر گرفت و به دلیل این که اثر تعـاملی جنـسیت و         آموزی را از این لحاظ یکسان در       دانش
پایه را در میـانگین     آموزان دختر و پسر هم    توان میانگین دانش   می ،پایه تحصیلی معنادار نشد   

  .تعداد کلمات ارایه شده به آزمون حروف یکسان دانست

  تـوان    مـی   له و مقو    حرف   هرچند از دو نشانه     کند که    می   اشاره   نکته   این  به) 1995 ( لزاک
 ؛ دارنـد   توجـه   اطالعات  سازماندهی زیرا هر دو به    ؛ نمود  صحبت   معنایی   حافظه   یک  عنوانهب
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   حـروف   هـای   نـشانه .  نیز وجود دارد     آنها تفاوت    سازماندهی   و نحوۀ    دو نشانه    این   میان  ولی
   از معنا عمل    تری   پایین  حگیرند و در سطو     نظر قرار می    ادراکی مورد   های   نشانه  عنوانه ب  اولیه
د نگیر   مفهومی موردنظر قرار می     های   نشانه  عنوانه ب  ای   مقوله  های   نشانه   در حالی که   ؛کنند  می

  .کنند  می  از معنا عمل  باالتری و در سطح

   و انبـارۀ     حافظـه   بنـدی    خـود در تقـسیم      در مطالعـات  ) 1983،  1985،  1991 (  تولوینگ
  او جایگـاه . کنـد   مـی   اشـاره   و معنـایی   ادراکـی    اطالعات   برای   متفاوت  م دو نظا    به  اطالعات
 معنایی قـرار    را در حافظه  مفهومی  اطالعات  ادراکی و جایگاه  را در حافظه     ادراکی  اطالعات

   را در سـازماندهی      واژه   یـک    و فیزیکـی     ظـاهری   ها خصوصیات    واژه   اولیه  حروف. دهد  می
گیرد    می   تعلق   آن   به  واژه   یک   که  یا   مقوله   در حالی که   .دهند   قرار می   همیت مورد ا   اطالعات

  .دهد  قرار می  را مورد توجه تر واژه  و عمقی  مفهومی خصوصیات

 در نـزد      اولیـه    حـروف   هـای    مؤثرتر از نشانه    ای   مقوله  های   نشانه   دبستان   در دوران    اینکه
 اثـر    ایـن   تحـصیلی  هـای   پایه صاً در روند رشد و افزایش    شود و خصو     می   دیده  آموزان  دانش

   در شـناخت    تـدریج    بـه    مفهـومی    اطالعـات    کـه  ۀ آن است   نشان ،شود   می  تر مالحظه   برجسته
  .گردند  برخوردار می  خاصی کنند و از اهمیت  پیدا می  بیشتری  ارزش کودکان

 از    بـا اسـتفاده     آمـوزان    دانـش   توسط   تولید شده   های   در مورد تعداد واژه      واریانس  تحلیل
  هـای    واژه  طـور معنـاداری   ه ب دختر  آموزان   دانش   داد که    نشان  طور کلی ه ب  ایمقوله  های  نشانه

؛ ایـن در حـالی   )86/240   در مقابـل 71/269( تولیـد کردنـد    پسران با     را در مقایسه    بیشتری
  .است که چنین تفاوتی در آزمون حروف مشاهده نشد

 در    کـه   امیـد اسـت   و   روی محققـان بـود     حاضـر فـرا     پـژوهش    کـه در   ییهـا دویتمح
 بـه    گیرد   صورت   آنها اقدام    رفع   شود و برای    ها توجه  محدودیت   این  به،    بعدی  های  پژوهش

  :شرح زیر است

   آن   جهـت    بـه    دبستان   دورۀ  انتخاب.  محدود بود    دبستان   دورۀ   حاضر تنها به     پژوهش -1
   بـدیهی   گـردد ولـی      می   محسوب  آموزان   دانش   برای   تحصیلی   دورۀ   و مهمترین    اولین  بود که 
نیـز مـورد    )   و دانـشگاهی     و دبیرسـتان    راهنمـایی  (  بعـدی    تحصیلی  های   دوره   چنانچه  است
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   صـورت    تحـصیالت    پایـه    افزایش   براساس   بسیار خوبی    تحولی   قرار بگیرند مقایسه    مطالعه
   سنی  های   در دوره    و نوجوانان    کودکان   خواهد بود که     بسیار مناسب   همچنین.  خواهد گرفت 

 و   خود نیز مـورد مقایـسه      با سن    مناسب   وجود تحصیالت    وجود و عدم     به   با توجه   مختلف
  . گردد  آنها تعیین  فارسی  بر واژگان  وتحصیل  قرار گیرند تا اثر آموزش مطالعه

  هـای  و نـشانه )  حـرف 9(   اولیـه   حـروف  هـای   نـشانه  ا از تعدادی تنه  پژوهش  در این  -2
 و    فارسی   زبان   حروف   کلیۀ   میسر نگردید که     امکان   گردید و این    استفاده)  مقوله31 ( ای  مقوله
  . قرار گیرد  و مطالعه  بیشتر مورد بررسی ای  مقوله های نشانه

.  گردید   استفاده  ای   مقوله  های   و نشانه   ولیه ا   حروف  های   تنها از نشانه     پژوهش   در این  -3 
، قیـد و      ، صفت   ، فعل    نظیر اسم   ای   کلمه  های   تا با نشانه   است   الزم   پژوهش   این  قطعاً در ادامۀ  

 یـا     متـداعی    کلمات  یادآوری  و یا به    آموزان   دانش  سازی   گیرد و با جمله      صورت  مطالعاتی... 
 قـرار     و تحلیل    مورد تجزیه    بیشتری   و تنوع    با دقت    کودکان  ی فارس   زبان   و واژگان   همردیف

  .گیرد

 بدین دلیل که پژوهش حاضر محدود به شهر تهران و دانش آموزان یک زبانه است؛                -4
شناختی در شهرهای مختلـف، ضـروری اسـت ایـن           های فرهنگی و زبان   با توجه به تفاوت   

 اجرا و نتایج حاصل مورد مقایـسه قـرار          آموزان دیگر پژوهش در شهرهای دیگر و بر دانش      
 .رش گردداگرفته و تلویحات حاصل از آن گز

  

   منابع
 . تهران.   سال12 تا 6   خردساالن های  واژه  پربسامدترین فهرست). 1357 ( ، لیلی ایمن  
  .  با بیسوادی  پیکار جهانی  ملی کمیتۀ

  ، فرهنگستان تهران.   ایران  دبستانی  کودکان  نوشتاری واژگان). 1352 ( ، فریدون ای بدره
  .  ایران زبان

 و   درسی یها  کتابها در   واژه  فراوانی  بین  رابطۀ بررسی). 1357 ( ، محمدنقی براهنی
  .  وتربیت  تعلیم پژوهشکدۀ.   تربیتی  و مطالعات تحقیقات. ها  واژه  یادگیری میزان



1387 بهار، هفتم سال ،25شمارۀ   های آموزشی،فصلنامۀ نوآوری     

                                

 

116

   یادگیری  مشکالت  به  شناختی یکردیرو). 1376( شین   مک، جانو ؛  ، جولی داکرل
  . رشدانتشارات: تهران.   و محمودرضا اسدی  عبدالجواد احمدی ترجمۀ.  کودکان

و ،  ، چهارم  سوم  کالسهای آموزان  دانش  ادراکی  پایۀ واژگان). 1376(محمد  ، علی شبیری
   به  فارسی  زبان آموزش   ارشد در رشتۀ  کارشناسی نامۀ پایان.   شهر تهران  ابتدایی پنجم

  .  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  خارجی های زبان و   ادبیات  دانشکدۀ: تهران.  خارجیان
   و مطالعات  انسانی  علوم  پژوهشگاه: تهران.   دبستانی فرهنگ). 1374 ( ، گیتی شکری
  . فرهنگی

 دفتر :تهران.   دبستان جم تا پن  اول  کالسهای  پایۀ واژگان). 1370. (صفارپور، عبدالرحمن
  .  و پرورش  آموزش  وزارت  آموزشی  کمک انتشارات

 ارشد   کارشناسی نامۀ پایان.   دبستانی  کودکان  گفتاری واژگان). 1376(، فرامرز  صفرزاده
  های زبان و   فارسی  ادبیات  دانشکدۀ:تهران.   خارجیان  به  فارسی  زبان  آموزش در رشته
  .  طباطبایی  عالمۀ اه دانشگ خارجی

   کارشناسی رسالۀ.   ایران  دبستانی  کودکان  خوانداری واژگان). 1371(، مهدی  ضرغامیان
  .  فرهنگی ات و مطالع  انسانی  علوم  پژوهشگاه:تهران.   همگانی  زبانشناسی ارشد در رشته

  ، غالمی؛ مصطفی ، عاصی ؛ شهین، زاده  نعمت؛ علیرضا ،مرادی؛  رضا، نوری کرمی
   مطالعۀ طرحگزارش نهایی فاز اول  ).1382 ( احمد، و سهرابی؛ شیما، فر  نبی؛علیرضا
 و  تبریزی ( دوزبانهو )  تهرانی ( زبانه  یک  آموزان  در دانش  و نارساخوانی  خواندن وضعیت
  دوزبانه و   زبانه  یک آموزان  دانش  در حافظه  فارسی های  واژه فراوانی: دبستانی)  سنندجی
    . و پرورش  آموزش  وزارت  آموزشی ریزی  و برنامه  پژوهش سازمان: تهران.  دبستانی
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