
تأثير آموزش هاى پيش دبستانى بر رشد مهارت هاى شفاهى دانش آموزان 
آذرى زبان در پاية اول ابتدايى*

چكيده
فارسي  زبان  شفاهي  مهارت هاي  رشد  بر  پيش دبستاني  آموزش هاي  تأثير  بررسي  براي 
اّول  دانش آموزان پاية  بين 450  نفر جامعة آماري  اّول از  دانش آموزان آذري زبان در پايه 
كه  كودك  نفر   30 (شامل  دانش آموز   60 تعداد  اردبيل  استان  در  واقع  هير  منطقة  ابتدايي 
نمونه گيري  به روش  را  نگذرانده اند)  دوره  اين  كه  نفر    30 و  گذرانده اند  را  پيش دبستاني  
تصادفي به عنوان نمونه آماري انتخاب و همتاسازي شدند. با به كارگيري آزمون رشد زبان  
معناشناسي،  گوش كردن،  سازمان دهي كردن،  صحبت كردن،  مهارت هاي   ،(TOLD-P:3)
نحو و واج شناسي، در اين دو گروه از دانش آموزاِن پايه اّول ابتدايي مورد سنجش قرارگرفت. 
با استفاده از آزمون t و آزمون U ميانگين گروه ها از نظر هريك از مهارت هاى مورد مطالعه 
با هم مقايسه  شد و نمرات خام، نمرات استاندارد و مركب آزمودني ها به  همراه جداول آنها 
ثبت و تحليل شد. يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه مهارت هاي شفاهي زبان فارسي در 
دانش آموزان پيش دبستاني گذرانده در حد متوسط و قابل قبولي رشد يافته  است در حالي كه 
در مورد دانش آموزان پيش دبستاني  نگذرانده چنين  نيست. از لحاظ بهره هاي مركب و تمام 
خرده آزمون ها ـ به  غير از تمايزگذاري كلمه ـ تفاوت آماري معنا داري بين دو گروه مورد 
مطالعه مشاهده  گرديد؛ لذا، با توجه به  اهميت و ضرورت دورة پيش دبستانى و با استناد به 
يافته هاى پژوهش حاضر، الزم است اين دوره براى تمامى كودكان مناطق دوزبانه به ويژه 

مناطق آذرى زبان به اجرا گذاشته  شود. 
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مهارت هاى  مهارت هاى  واژگانى،  زبان،  شفاهي  مهارت هاي  پيش دبستاني،  كليدواژه ها: 
 .(TOLD) دستورى، زبان گفتارى، آزمون رشد زبان 

مقدمه
از زماني كه برنامه ريزي براي تعليم و تربيت كودكان در دورة دبستان به طور جدي مورد 
توّجه واقع شد، مسئله آموزش پيش دبستاني ها هم، كه بايد آن را سال هاي سازندگي و تشكيل 
دهندة بسياري ازصفات و ويژگي هاي كودك ناميد، مورد توجه قرار گرفت. مى دانيم كه شخصيت 
را  او   رشد  بعدي  مراحل  اساس  و  شده  پايه ريزى  سالگى  از 6  قبل  كودك،  زيربنايى  و  اصلى 
تشكيل مي دهد. اما كمبودها و تنگناهاي اطالعاتي، اقتصادي و مديريتي همواره موجب كوتاهي 

در پرداختن به اين مهم گرديده  است (تهذيبي و جوادنيا، 1385).
در  دوره  اين   تأثير  چون  داليلى  به  مي توان  دبستان  از  پيش  برنامه هاي  گسترش  داليل  بين  از 
شكل دهي موفقيت هاي تحصيلي كودكان در سال هاي بعدي، كاستن از مشكالت كودكان دوزبانه، 
نياز جامعه به پيشرفت هاي صنعتي، نياز والدين شاغل، افزايش متقاضيان اين دوره، تشخيص كودكان 
استثنايي و فراهم كردن آموزش هاي خاص آنها، وجود افت تحصيلي به  ويژه در سال اّول ابتدايي، نياز 
خانواده هاي كم درآمد و كم سواد يا بي سواد به استفاده از يك محيط سالم تربيتي براي فرزندان خود 

و رشد همه جانبة كودكان اشاره كرد (صافي، 1381؛ دفتر برنامه ريزى و تاليف كتب درسى، 1384). 
كتب  درسى  تأليف  و  برنامه ريزى  دفتر  سوى  از  پيش دبستانى  آموزش  براى  كه  ا هدافى  در 
اجتماعى،  عاطفى،  رشد  از  مختلفى  جنبه هاى  بر  ذكر  شده  است،   (1381) آموزش و پرورش 
جسمانى، فرهنگى، زبانى و جنبه هاي ديگر رشد كودكان تأكيد  شده  است. رشد زبانى كودكان 
از اهداف مهم آموزش پيش دبستانى است كه مى تواند در كنار خانواده نقش بسزايى در تقويت 
مهارت هاى گوش كردن و صحبت كردن داشته  باشد. اين امر مهم در كشورهاى مختلف با توجه 
به فرهنگ و زبان هاى متفاوت، به روش هاى گوناگون انجام  مى گيرد. ولى در حالت كلى، اهداف 
همة آنها رشد همه جانبة كودك، بخصوص رشد زبان شفاهى اوست تا كودك آمادگى مناسبى را 
براى ورود به دورة ابتدايى پيدا كند. در كشورهايي كه مردم چندزبانه اند الزم  است در سنين قبل 
از دبستان، كودكان از نظر رشد زبان رسمى آمادگى نسبى را به دست آورند تا در شروع آموزش 

ابتدايى دچار افت تحصيلى نشوند.
سواد  پيشرفت  بين المللى  مطالعة  نتايج  اساس  بر  كه  مى كند  اظهار   (1383) كاكوجويبارى 
آموزش  از  كشورها  ساير  از  كمتر  تركيه   و  ايران  «دانش آموزان   (2001) يعنى  پرلز3  خواندن، 
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پيش دبستاني برخوردارند. اين واقعيت نشان مي دهد كه جهان به اهميت دورة حساس يادگيري 
قبل از دبستان در گسترش سواد خواندن بيش از پيش بها مي دهد، در حالى كه اين امر هنوز در 
سياست گذاري آموزش و پرورش كشور ما مورد عنايت كافى قرار نگرفته است» (ص، 52). زبان 
از ابتداي ظهورش در كودك به او كمك مي كند تا تشخيص دهد، فرق  بگذارد و تجربة خود را 
تحت  قاعده درآورد. به عبارت ديگر، زبان ابزار الزم براي به خاطرآوردن، تخيل كردن و انديشيدن  

به حساب  مي آيد (بازرسان سلطنتي انگلستان، 2004). 
دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى (1384) هدف از برنامه هاى پيش دبستانى در مناطق دو 
زبانة كشور را كسب توانش نسبى زبانى و ارتباطى و ايجاد نگرش مثبت به  زبان فارسى معرفى 
مى كند. هما ن طور كه زندى (1385) تاكيد مى كند كودكان مطلقًا يك زبانه، يعنى كودكانى كه فقط 
به گويش محلى خود تسلط دارند، بايد دو مهارت گفتن و شنيدن به فارسي را از طريق برنامه اى 

 جداگانه و منظم فراگيرند.
به  آموزشى  نظام  جزو  پيش دبستان  دورة  درحال توسعه   و  توسعه يافته  كشورهاى  اكثر  در 
حساب  مي آيد. براى مثال، در سال  1990 ميالدى كشور هلند آموزش كودكان سنين چهار سال 
به بعد را همگانى  كرد و آلمان، استراليا، فرانسه، كرة جنوبى، تايوان، كانادا، مالزى و آفريقاى 
جنوبى نيز در تالش اند تا آموزش پيش دبستاني را زير پوشش آموزش همگانى درآورند. كشور 
سوئد در سال 1995  ميالدى اعالم كرد كه تمام كودكان باالتر از سن هجده ماه را-مشروط بر آن 
كه پدر و مادرشان مشغوِل كار يا تحصيل باشند-در مهد كودك هاى دولتى خواهد پذيرفت. در 
كشور   ژاپن، كودكان قبل از ورود به مدارس ابتدايى، در كالس هاى آمادگى يا كودكستان حضور 
مي يابند. در حال حاضر 90 درصد كودكان پنج سالة اين كشور در چنين مراكز تربيتى حضور 

دارند و 60 درصد اين مراكز توسط بخش خصوصى اداره  مى شود (صافى، 1381).
زندي (1385) آموزش زبان شفاهى فارسى را جزو اهداف آموزشى اصلى مي داند و بر اين 
باور است كه اين نوع آموزش دانش  زبانى كودكان را نيز تقويت  مي كند؛ چرا كه براى يادگيرى 
تمام درس ها از جمله رياضيات، علوم و تاريخ دارابودن دانش  زبانى كافى يك ضرورت  است. در 
پژوهش حاضر سعي بر آن است به تأثيرات اين دوره بر رشد زبان فارسي دانش آموزان در يكى 

ازمناطق ترك نشين يا آذرى  زبان پرداخته  شود. 

پيشينة پژوهش
پيش دبستانى  آموزش  هرگونه  برگيرندة  در  حاضر  مطالعة  در  پيش دبستانى-كه  دورة  اهميت 
با اهداف رشد كودكان تلقى مى گردد-مورد توجه محققان حوزه هاى مختلف تعليم وتربيت بوده 
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ثابت و تكرارى در اغلب مطالعات مرتبط به  است. اگرچه پيش دبستانى به عنوان متغيرى نسبتاً 
چشم مى خورد، سازه هايى كه به عنوان متغير وابسته، متأثر از گذراندن پيش دبستانى، مورد كاوش 
قرارگرفته و اندازه گيرى شده اند از تنوع نسبتاً بااليى برخوردار بوده و به مطالعاتى با ماهيت هايى 
متفاوت منجر شده اند. نگاهى اجمالى به مطالعات انجام گرفته حاكى از آن است كه رشد  نسبتاً 
تحصيلى كودكان در دوره ابتدايى و باالتر، عالقة كودكان نسبت به تحصيل، موفقيت كودكان در 
دروس مختلف، سازگارى اجتماعى و عاطفى، نشاط، توانايى شناختى، مهارت هاى جسمى -  حركتى، 
توانايى بازگويى قّصه و داستان، مهارت هاى حل مسئله و استدالل از جمله متغيرهايى هستند كه 
تأثير دورة پيش دبستانى روى آنها مورد مطالعه قرارگرفته است. البته تأثير پيش دبستانى بر رشد زبان 

كودكان موردتوجه بيشتر بوده و تعداد مطالعات بيشترى را هم به خود اختصاص داده است.
عزيزى (1385) در پژوهشى نشان داد كه آموزش هاى پيش دبستانى موجب بهبود مهارت هاى 
تأثير  بر   (1969) همكاران4  و  ويكارت  مى شود.  كودكان  شناختى  و  اجتماعى  حركتى،  زبانى، 
كودكان  گذاشتند.  صّحه  كودكان  هوش  افزايش  و  شناختى  رشد  بر  پيش دبستانى  آموزش هاى 
در ساية برخوردارى از دورة پيش دبستانى مى توانند به تفكر خالق دست  يابند، در حل مسائل 
مهارت الزم را كسب نمايند و به توانايى هاى برتر كالمى و زبانى دست  يابند وروابط اجتماعى 
بهترى برقرار كنند (پاكاريان، 1376؛ خالقى، 1382؛ عسگريان، 1379؛ كامكار، 1381؛ كارويت5، 

1999؛ كاميلى و همكاران6، 2010؛ گليزر7، 2003؛ نورس و بارنت8، 2010).
در نتيجة گذراندن دوره هاى آموزشى قبل از دبستان، حّس همكارى و مسئوليت پذيرى كودكان 
نيز مى تواند تا حد قابل قبول و مطلوبى رشد  كند. كودكان مى توانند نشاط بيشترى را تجربه كنند، 
عواطف انسانى قوى ترى از خود بروز دهند (اسحاق نيا، 1372؛ اكونل و فاران، 1982، به نقل از 
زرين، 1383؛ اسكينهارت9، 2001؛ شاه آبادى، 1390؛ ميرزاده، 1365)، قدرت استدالل و سازگارى با 
محيط تحصيل خود را افزايش دهند و مهارت هاى اجتماعى الزم را كسب نمايند (داميان10، 1997).
مجموعة پژوهش هاى ديگر (به عنوان مثال: خوشخوى، 1383؛ موالئى تاجكوه، 1382) نشان 
داده  است كه برخوردارى از آموزش هاى پيش از دبستان مى تواند عامل مؤثّرى در رشد تحصيلى 

و همه جانبة كودكان به حساب آيد.
مطالعاتى كه به تأثير آموزش هاى پيش دبستانى بر رشد زبان در مقاطع بعدى پرداخته اند، در 
يك نگاه كلى مى توانند در سه گروه مختلف دسته بندى شوند. گروه اّول آن دسته از مطالعاتى 
هستند كه تأثير دورة پيش دبستانى را بر رشد مهارت هاى مختلف همان زبان-كه در واقع زبان 
آنان  تحصيلى  نيكوپور، 1380) و يا موفقيت  مثال:  عنوان  كودكان است   سنجيده اند (به  مادرى 
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را در مقطع ابتدايى مورد بررسى قرار داده اند (به عنوان مثال: پالمر و همكاران، 1979، به نقل 
از يوسفى، 1382؛ ديكنسون11، 2001؛ صالح پور، 1356؛ كريان12، 1992؛ كوزه گرقديمى، 1357؛ 

مهرگان و پورصدامى، 1373؛ نوروززاده، 1373، به نقل از يوسفى، 1382).
دستة دوم مطالعاتى هستند كه عملكرد تحصيلى كودكانى را كه زبان مادرى آنها متفاوت از 
زبان آموزش است با همساالنى مقايسه مى كنند كه زبان مادرى آنها همان زبان آموزش است و 
اين مطالعات عموماً به اين نتيجه رسيده اند كه كودكان گروه اّول عملكرد تحصيلى ضعيف ترى 
نسبت به گروه دّوم داشته اند و بر نتايج به دست آمده از اجراى دوره هاى پيش دبستانى براى گروه 
اّول تأكيد كرده و اظهار اميدوارى نموده اند كه چنين دوره هايى مى تواند تفاوت موجود بين اين دو 
گروه از كودكان را به حداقل برساند (مثًال: اصل فتاحى، 1372؛ اديب، 1372؛ احمديان، 1383، به 
نقل از دفتر تأليف كتب درسى، 1384؛ اميليانرسيانس، 1371، به نقل از دفتر تأليف كتب درسى، 
درسى، 1384؛  كتب  تأليف  دفتر  از  نقل  به  هاديان، 1374،  و  مهرجود  تقى زاده، 1351؛  1384؛ 

مدرس، 1372؛ نجف زاده، 1386؛ هوسپيان، 1378؛ به نقل از دفتر تأليف كتب درسى، 1384).
دستة سّوم مطالعاتى هستند كه به تأثير آموزش پيش دبستانى بر رشد زبان كودكانى پرداخته اند كه 
زبان مادرى آنها متفاوت از زبان آموزش در مدرسه است (مثًال: عسگريان، 1379؛ به نقل از يوسفى، 

1382؛ اديب، 1372؛ حميدى و همكاران، 1388؛ سنگ برى، 1372؛ كبيرى و كريمى، 1388).
حتى  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  سيستان و بلوچستان  در  خود  پژوهش  در   (1372) سنگ برى 
آموزش هاى يك ماهة پيش دبستانى، افزون بر تأثير مثبتى كه بر پيشرفت تحصيلى دانش آموزان پاية 
اّول منطقة موردمطالعه داشت، باعث كاهش اثرات تداخلى منفى گويش محلى بر روند آموزش 
نيز شد. اديب (1372) در پژوهشى كه در شهرهاى تهران و تبريز انجام داد مشاهده نمود كه 
دانش آموزان آذرى زبانى كه از آموزش هاى پيش دبستانى بهره مند شده بودند در دروس مختلف 
عملكرد بهترى داشتند. مهرگان و پورصدامى (1373) نشان دادند كه معدل درسى دانش آموزان 
انديمشكى كه دورة پيش دبستانى را گذرانده بودند نسبت به افرادى كه اين دوره را نگذرانده بودند 
در حّد معنا دارى تفاوت دارد. حميدى و همكاران (1388) بر اساس پژوهشى كه در شهرستان 
مراغه انجام دادند اظهار داشتند كه عملكرد زبان شفاهى پيش دبستانى گذرانده ها تفاوت معنا دارى 
با عملكرد زبان پيش دبستانى نگذرانده ها دارد. كبيرى و كريمى (1388) با استفاده از داده هاى 
مطالعة بين المللى پيشرفت سواد خواندن (پرلز) به مقايسة عملكرد سواد خواندن دانش آموزان پاية 
چهارم پيش دبستانى گذرانده با گروه گواه پيش دبستانى نگذرانده پرداختند و به اين نتيجه رسيدند 
كه عملكرد دانش آموزان پيش دبستانى گذرانده در همة حيطه هاى خواندن و درك متون ارائه شده، 
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باالتر از دانش آموزان پيش دبستانى نگذرانده است و داراى تفاوت معنا دارى است.
خالصه اين كه، گذراندن دورة پيش دبستانى ضرورت انكارناپذيرى براى همة كودكان است؛  
به ويژه در مناطقى كه زبان مادرى كودكان متفاوت از زبان آموزش مدارس است الزم است با 
تأسيس مراكز پيش دبستانى اين گروه از كودكان را براى ورود به اّول ابتدايى آماده كرد و كسب 

آمادگى الزم در آنها، براى درك و گويش به زبان آموزش را در اولويت قرار داد.

سوال و فرضية پژوهش
عملكرد دانش آموزان پاية اّول ابتدايى كه يك سال آموزش هاى پيش دبستانى را گذرانده اند، از 
نظر رشد زبان شفاهى فارسي (صحبت كردن، سازماندهى گفتار، گوش كردن و رعايت ويژگي هاي 
معناشناسى، نحوي و واج شناسى) نسبت به دانش آموزان همتاى  خود كه  اين آموزش ها را سپرى  

نكرده اند در چه وضعيتى قراردارد؟
عملكرد دانش آموزان پاية اّول پيش دبستانى گذرانده از لحاظ رشد زبان فارسى نزديك به حد 
مطلوب و استاندارد خواهد بود در حالى كه عملكرد دانش آموزانى كه اين آموزش را سپرى نكرده اند 

پايين تر از حد مطلوب بوده و تفاوت دو گروه داراى تفاوت آمارى معنى دارى خواهد بود.

روش پژوهش
جامعة  نفر  شامل 450  و  صورت گرفت  مقايسه اي  عّلى  پس رويدادي  روش  با  پژوهش  اين 
آماري (كل دانش آموزان پاية اّول ابتدايي در سال تحصيلى 87–86) بود. پژوهش حاضر در منطقة 
هير13، واقع در شمال غربى ايران، صورت گرفت. اين منطقه جزو شهرستان اردبيل و تقريباً در مركز 
استان واقع است. منطقه از نظر آب و هوايى سرد و كوهستانى است و مردم آن به زبان آذرى 
صحبت مي كنند. آموزش و پرورش منطقة هير در زمان انجام اين پژوهش داراى 45 باب مدرسه 
ابتدايى و 450 نفر دانش آموز در پاية اّول ابتدايى بود (آمار سال تحصيلى 87-86). 250 نفر از 
اين تعداد پيش دبستانى گذرانده و200 نفرشان پيش دبستانى نگذرانده  بودند. نخست تعداد 15 باب 
مدرسه از بين 45 مدرسة موجود در منطقة يادشده كه جامعة آمارى در آنها مشغول به تحصيل 
بودند به صورت تصادفى انتخاب شدند، سپس  در اين مدارس، دانش آموزان پيش دبستاني گذرانده 
و پيش دبستاني  نگذرانده مشخص شدند و60  نفر آنان (30  نفر پيش دبستاني گذرانده و 30 نفر 
پيش دبستاني نگذرانده) با استفاده از ليست افراد به صورت تصادفى به عنوان نمونة آمارى انتخاب 
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شدند. افرادى كه از لحاظ زمينه هاى مختلف مدنظر در پژوهش حاضر متفاوت از اكثريت افراد 
دانش آموزان  ليست  از  ديگرى  افراد  و  شدند  گذاشته  كنار  گروه ها  از  شدند  ظاهر  آمارى  نمونة 
ابتدايى در مدارس يادشده، انتخاب ودرصورت همگن بودن با ساير افراد دو گروه انتخاب شده، 
جايگزين آنان شدند. ابزار سنجش اين پژوهش، پرسش نامة همتاسازي گروه ها و آزمون رشد زبان 
(TOLD-P:3)14 است. اين آزمون مهارت زبان شفاهي (گوش كردن، سازماندهي، صحبت كردن، 
معناشناسي، نحو و واج شناسي) را مي سنجد و جهت تحليل داده ها از جداول تفسير آزمون رشد 

زبان، آزمون فاصله اى تى و آزمون رتبه اى يومان ويتني استفاده  شده  است.
آزمودنى ها: آزمودنى هاى پژوهش حاضر در زمان اجراى آزمون 6 تا 7 ساله  بوده و در سال 
تحصيلى 87-86 در پاية اّول ابتدايى  تحصيل مى كردند. آزمون در ماه اّول سال تحصيلى يعنى 
در مهرماه صورت  گرفت. الزم به توضيح است كه از 60  نفر نمونة انتخاب  شده، 28 نفر پسر و 

32 نفر دختر بودند.   
و  كشاورزى  شغل  اكثراً  و  بودند  متوسط به پايين  آزمودنى ها  خانواده هاى  اقتصادى،  نظر  از 
دامدارى داشتند. بعضى ها نيز به صورت فصلى در شهرهاى ديگر به خصوص تهران، كار مي كردند. 
بيش از 90 درصد والدين جامعة  آمارى، تحصيالت زير ديپلم داشتند و تحصيالت اعضاى ديگر 
خانواده به  سطح ابتدايى، راهنمايى يا متوسطه محدود مى شد. محل سكونت همة  آزمودني هاي 
نمونة  آمارى منطقه هير بوده  است. اكثر آزمودنى هاى نمونة آمارى ابراز مى داشتند كه تلويزيون 
و ويدئو تماشا مي كنند و در خانوادة آنها از راديو نيز به صورت محدود استفاده  مى شود. همچنين 
اظهار مى داشتند كه بيشترشان شبكه هاى محلى را گوش مي كنند. مطالعة (كتاب، روزنامه، مجله 
خانواده ها  مي توان گفت  به طورى كه  بود  ناچيزى  درصد  و  محدود  خيلى  خانواده  اعضاى  و...) 
مطالعة آزاد نداشتند. ميزان مسافرت به جاهاى ديگر به خصوص مناطق فارس نشين خيلى نادر بود 
و در طول سال تعداد انگشت شماري از آزمودنى ها يكى دوبار به تهران يا شمال مسافرت كرده 
بودند كه درطول اين مدت كوتاه چندان درگير تكلم به زبان فارسي نبوده اند. در خانه  نيز همه به 
زبان آذرى صحبت مي كردند. تنها در مواردي  نادر، آزمودنى ها با خواهر يا برادر بزرگ ترشان و 
يا با والدين خود كه  از مسافرت كارى برگشته  بودند، چند جمله اى به زبان فارسى صحبت كرده 
 بودند. تعداد محدودى از آنها موقعى كه  اقوامشان از مناطق فارس نشين به خانه آنها آمده  بودند، 

چند جمله اي به فارسى دست و پاشكسته صحبت كرده  بودند. 
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           ( TOLD-P :3) آزمون رشد زبان
مينايى  و  زاده  حسن  توسط  كه  است   (1998) هاميل15  و  نيوكامر  تاليف  زبان  رشد  آزمون 
(1381) به زبان فارسى انطباق و هنجاريابى شده  است و مبتني بر يك مدل دوبعدي است. در 
يك بعد آن نظام هاي زبان شناختي با مؤلفه هاي گوش كردن، سازماندهي و صحبت كردن و در بعد 
ديگر آن مختصات زبان شناختي با مؤلفه هاي معناشناسي، نحو و واج شناسي  قراردارد. الگوي 
خرده آزمون  شش  مي دهد.  تشكيل  را  خرده آزمون   9 تهية  نظري  اساس  اشاره،  مورد  دوبعدي 
مربوط به معناشناسي و نحو، جزو خرده آزمون هاي  اصلي و 3 خرده آزمون مربوط به واج شناسي، 

جزو خرده آزمون هاي  تكميلي مي باشند. تصوير مدل دوبعدي درجدول 1 ارائه  شده  است.

جدول 1: مدل دو بعدي ساختار زباني

نظام هاي زبان شناختي
مختصات زبان شناختي

صحبت كردنسازماندهيگوش كردن

واژگان شفاهيواژگان ربطيواژگان تصويريمعناشناختي
تكميل دستوريتقليد جملهدرك دستورينحو

توليد كلمهتحليل واجيتمايزگذاري كلمهواج شناسي

الف. مختصات زبان شناختى
 1. مختصة معناشناسى: اين مختصه به مطالعة معنا در زبان و يا رابطة ميان زبان و تفكر 

مى پردازد و شامل سه خرده آزمون است:
درك  ميزان  و  است  گويه   30 داراى  معناشناختى  خرده آزمون  اين  تصويرى:  واژگان  الف. 

كودك از معانى مرتبط با كلمات فارسى را اندازه گيرى مى كند (مثال درضميمة 1). 
ب. واژگان ربطى: اين خرده آزمون معناشناختى كه 30 گويه دارد، به سنجش توانايى كودك 

در درك و بيان شفاهِى ارتباط ميان دو كلمه مى پردازد (مثال درضميمة 1). 
توانايى  اندازه گيرى  به  و  دارد  گويه   28 معناشناختى،  خرده آزمون  اين  شفاهى:  واژگان  ج. 

كودك در ارائة تعاريف شفاهى از كلمات رايج فارسى مى پردازد (مثال در ضميمة 1).
سه  به وسيلة  و  مى شود  زبان  ساختار  يا  دستور  به  مربوط  مختصه  اين  نحوى:  مختصة   .2

خرده آزمون ارائه شده  است.               
الف. درك  دستورى: اين خرده آزمون نحوى، 25 گويه  دارد و به توانايى كودك در درك  
و فهم نظم   و ترتيب كلمات و معناى جمالت كه داراى ساختارهاى نحوى متفاوت  هستند، 

مى پردازد (مثال درضميمة 1). 
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به  است،  طراحى شده  گويه اى   30 به صورت  كه  نحوى  خرده آزمون  اين  جمله:  تقليد  ب. 
اندازه گيرى توانايى كودكان در توليد صحيح جمالت فارسى مى پردازد (مثال درضميمة 1). 

ج. تكميل  دستورى: اين خرده آزمون نحوى، 28 گويه دارد و به سنجش توانايى كودكان در 
شناختن، فهميدن و به كارگيرى اشكال ساخت واژه اي (يعنى ضماير، صفات، پيشوندها، پسوندها 

و ...) در بافت جمله مى پردازد (مثال درضميمة 1).
3 . مختصة واج شناسى: اين مختصه به نظام آوايى  زبان و طبقه بندى آواها مربوط  است و 

به وسيلة سه خرده آزمون اندازه گيرى مى شود.  
الف. تمايزگذارى كلمه: اين خرده آزمون واج شناختى با داشتن 20 گويه به سنجش توانايى كودكان 

در تشخيص تفاوت هاى موجود در صداهاى گفتارى مشخص مى پردازد (مثال درضميمة 1). 
سازماندهى  تكليف  يك  و  دارد  گويه   14 واج شناختي  خرده آزمون  اين  واجى:  تحليل  ب. 
مى باشد كه به بررسى توانش كودك در مورد نظام واج شناختى زبان فارسى مى پردازد (توانايى 

بخش كردن كلمات) (مثال درضميمة 1). 
توليد  در  كودك  توانايى  و  دارد  گويه   20 واج شناختى  خرده آزمون  اين  كلمه:  توليد  ج. 
واقعى  محتواى  درضميمة 1).  (مثال  مى كند  اندازه گيرى  را  فارسي  زبان  مهم  گفتارى  صداهاى 
خرده آزمون هاى تمايزگذارى كلمه و توليد كلمه بيشتر به اندازه گيرى گفتارى مى پردازد تا زبان.

 ب. نظام هاى زبان شناختى
1. نظام گوش كردن: اين نظام يك مهارت دريافتى  است كه جنبه هايى از عمليات رمزگشايى 
موجود در درك گفتار را مى سنجد. اين سنجش با سه خرده آزمون واژگان تصويرى (معناشناسى)، 

درك دستورى (نحو) و تمايزگذارى كلمه (واج شناسى) صورت  مى گيرد. 
2. نظام سازماندهى: اين نظام شامل راهكارهايى است كه براى سازماندهى زبان گفتارى از آنها 
استفاده مى شود. اين راهكارها به  وسيلة سه خرده آزمون تحليل واجى (واج شناسى)، واژگان ربطى 
(معناشناسى) و تقليد جمله (نحو) اندازه گيرى  مى شوند. راهكارهايى همچون تداعى كردن، تبديل  نمادها، 
تركيب و تفكيك اطالعات و فراخوانى اطالعاتى كه قبًال فراگرفته شده از اين مواردند. به بيانى ديگر، 
كودكان اشكال نمادين، مانند كلمات و تصاوير، را به مجموعة اطالعاتى كه قبًال كسب كرده اند ارتباط 

مى دهند تا بتوانند رابطة بين يك نماد (مانند يك كلمه) و نماد ديگر را درك يا تداعى كنند.
3. نظام صحبت كردن: اين نظام، جنبه هاى رمزگذاري را كه براى توليد گفتار معنى دار استفاده 
 مى شود ارزيابى  مى كند. اين ارزيابى به وسيلة سه خرده آزمون توليد كلمه (واج شناسى)، واژگان 

شفاهى (معناشناسى) و تكميل دستورى (نحو) صورت  مى گيرد.
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ج. تركيب ها
و  شوند  گروه بندى   مشترك  مختصه هاى  يا  و  نظام ها  به  توجه  با  مي توانند  خرده آزمون ها 

تركيب هاى زير را به  وجود آورند: 
1. گوش كردن (واژگان تصويرى + درك دستورى) 2. سازماندهى (واژگان ربطى + تقليد 
جمله) 3. صحبت كردن (واژگان شفاهى + تكميل دستورى) 4. معنا شناسى (واژگان تصويرى 
+ واژگان ربطى + واژگان شفاهى) 5. نحو (درك دستوري + تقليد جمله + تكميل دستوري) 
6. زبان گفتاري (واژگان تصويرى + واژگان ربطى + واژگان شفاهى + درك دستورى +  تقليد 

جمله + تكميل دستورى).

 زير مجموعه هاى آزمون رشد زبان 
آزمون رشد زبان با استفاده از كتاب آزمون رشد زبان (TOLD-P:3)، كتابچة ثبت نمرات 

و رسم نيمرخ و كتاب تصاوير اجرا مى شود.
 نمرات آزمون و تفسير آنها: از اين آزمون، پنج نوع نمره حاصل مى شود:

نمرة  خرده آزمون  هر  در  كه  هستند  گويه هايى  تعداد  صرفًا  خام  نمرات  خام:  نمرات  الف. 
صحيح به آنها تعلق مي گيرد. اين نمرات داراى ارزش محدودى هستند و نمي توان براى تفاسير 

بالينى در مورد عملكرد فرد، آنها را مورد استفاده قرارداد. 
نامگذارى  آزمون  محتواى  براساس  معموالً  آزمون ها  معادل هاى  سنى  معادل هاى سنى:  ب. 
 مى شوند (به عنوان مثال، آزمون  خواندن = سن  خواندن، آزمون  واژگان = سن  واژگان). معادل هاى 
 سنى مربوط به آزمون هاى توانايى ذهنى يا سن  عقلى مى شود. اين نمرات با محاسبة ميانگين 
نمرات گروه هنجارى در فواصل 6 ماهه به  دست مى آيند. معادل هاى  سنى براى هر نمرة  خامى كه 
از يك خرده آزمون به  دست مى آيد، از طريق فرايند درون يابى، برون يابى و هموارسازى حاصل 
 مى شوند. نمرات خام خرده آزمون ها با استفاده از جدول 2، به معادل هاى  سنى تبديل  مى شوند. 

براى مثال معادل  سنى نمرة خام 13 در خرده آزمون واژگان تصويرى، 3 سال و 6  ماه است.
نشان دهندة  آنها  گفته  مى شود.  نيز  درصدى  رتبه هاى  يا  نمرات  صدك ها  به  صدك ها:  ج. 

درصدى از توزيع هستند كه مساوى يا پايين تر از يك ارزش خاص قرار مي گيرند.  
به   خرده آزمون ها  در  كودك  عملكرد  نشانة  گوياترين  خرده آزمون ها:  استاندارد  نمرات  د.   
كه  هستند  خام  نمرات  تبديلى  شكل  استاندارد،  نمرات  ارائه  مى شود.   استاندارد  نمرات  وسيلة 
 9 از  يك  هر  براى  مي كنند.  ايجاد  خرده آزمون ها  براى  را  مشتركى  معيار  انحراف  و  ميانگين 
خرده آزمون در هر سطح سنى، ميانگين 10 و انحراف معيار 3 در نظر گرفته  شده  است. از اين 
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رو، نمرات استاندارد بهترين وسيلة ارزيابى نقاط ضعف و قوت كودك در 9 حوزة مهارتى اين 
آزمون هستند. جهت تفسير نمرات استاندارد خرده آزمون ها از جدول  2  استفاده  مى شود.

جدول 2: راهنماي تفسير نمرات استاندارد خرده آزمون ها
٪ در توزيع نرمالتوصيفنمرة استاندارد

2/34بسيار عالي17-20
6/87عالي15-16
16/12باالتر از متوسط13-14
49/51متوسط8-12
16/12پايين تر از متوسط6-7
6/87ضعيف4-5
2/34بسيار ضعيف1-3

در واقع، نمرات استاندارد امكان سنجش بهتر توانايى زبانى كودك را براى آزمونگر فراهم 
مي كنند. مثًال اگر كودكى در همة خرده آزمون ها نمرة استاندارد 10 كسب كند، عملكرد او «متوسط» 
ارزيابى مى شود. با اين وجود اگر نمرة استاندارد او در واژگان تصويرى 14 و در واژگان شفاهى 
6 باشد، در يك خرده آزمون «باالتر از متوسط» و در ديگرى «پايين تر از متوسط» در نظر گرفته 

 مى شود.
استاندارد  نمرات  با  مي توان  را  تفاوت هاى  فردى  بررسى  اگرچه  بهره هاى  مركب:  هـ.. 
خرده آزمون ها انجام  داد، ليكن براى اين منظور استفاده از بهره هاى  مركب ترجيح داده  مى شود 
زيرا نتايج حاصله معتبرتر هستند. در واقع، بهره هاى  مركب نمراتى هستند كه براساس تركيبات 
گوناگون خرده آزمون ها محاسبه  مى شوند. اين بهره ها از آن جهت كه امكان ارزيابى توانايى فرد 
در سازه هاى گنجانده شده در آزمون را در اختيار آزمونگر قرار مي دهند سودمند هستند. به اين 
معنى كه  آزمونگر مي تواند عالوه  بر ارزيابى عملكرد فرد در خرده آزمون خاص، توانايى او را 
نمره هاى  جمع كردن  با  بهره هاى  مركب  ارزيابى كند.  زبان كلى  و  ويژگى ها  نظام ها،  با  ارتباط  در 
استاندارد خرده آزمون هاى مربوط و تبديل حاصل جمع آنها به يك بهره به  دست مي آيند. در اين 
بهره ها ميانگين 100 و انحراف معيار 15 درنظر گرفته  مى شود. جهت تفسير بهره ها از جدول 3  

استفاده  مى شود.
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جدول 3: راهنماي تفسير بهره هاي مركب
٪ در توزيع نرمالتوصيفنمرة استاندارد

2/34بسيار عالي131 <
6/87عالي121-13
16/12باالتر از متوسط111-12
49/51متوسط90-110
16/12پايين تر از متوسط80-89
6/87ضعيف70-79
2/34بسيار ضعيف69 >

بهره هاى به  كار رفته در اين بخش بهره هاى واقعى نيستند زيرا از طريق انجام عمل تقسيم محاسبه  نمى شوند. با 
اين  وجود، عرف روان سنجى استفاده  از اصطالح بهره را، به دليل اين كه اين اصطالح با نمرة استانداردى به كارمي رود 
كه داراى ميانگين 100 و انحراف معيار 15 است، مي پذيرد. شش بهره اى كه به وجود مي آيد، نشان دهندة وضعيت فرد 
در ارتباط با سازه هاى  زبانى گنجانده شده در اين آزمون هستند. اين بهره ها توانايى كودك را در ارتباط با زبان  كلى، 

معناشناسى، نحو، گوش كردن، سازماندهى و صحبت كردن نشان مي دهند. بهره هاي مركب بدين قرارند: 
الف. بهرة زبان گفتارى: اين بهره شامل نمرات استاندارد شش خرده آزمونى است كه جنبه هاى معنايى و نحوى را 
اندازه  مي گيرند. به اين دليل اين بهره در ميان شش بهرة ديگر، بهترين و جامع ترين برآورد را از توانايى كلى زبانى فرد 

ارائه  مي دهد. به تعبيرى متفاوت، تمامى ويژگى ها و نظام هاى مرتبط با زبان در اين نمره گنجانده  مى شود. 
ب. بهرة معناشناسى: داشتن خزانة لغات توانايى  معنايى ويژه اى است كه با بهرة معناشناسى ارزيابى مى شود. 

كودكان موفق در اين بهره نكات زيادى در بارة كلمات مي دانند. 
ج. بهرة نحوى: توانايى هايى كه با اين بهره اندازه گيرى مى شوند كودكان را به درك و توليد جمالت قابل قبول 

قادر مي سازند.  
د. بهرة گوش كردن: نام ديگر اين بهره، زباِن دريافتى است و معّرف توانايى كودك در درك گفتار است.

هـ . بهرة سازماندهى: نشان دهندة توانايى فرد در سازماندهى اطالعات زبان شناختى از طريق طبقه بندى است 
و كودكانى كه داراى شاخص بااليى از اين بهره هستند مى توانند اشكال نمادين را به راحتى به اطالعات قبلى خود 

مرتبط سازند. 
و. بهرة صحبت كردن: اين بهره معرف زبان  بيانى (يعنى توانايى بيان افكار به  صورت شفاهى) كودك است. اين 
بهره شامل مهارت هاى الزم براى فرمول بندى عقايد، انتخاب كلمات دقيق و سازماندهى آنها از لحاظ دستورى به  

صورت يك پيام شفاهى است.
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اجراى آزمون رشد زبان
قبل از اجراى آزمون، شركت كنندگان در مطالعه از نظرسواد والدين، محل سكونت، ميزان 
صحبت كردن به  زبان فارسى، ميزان استفاده از رسانه، سن و مدت تحصيل قبل از دبستان همتا 
شدند.سن دانش آموزان شركت كننده در مطالعه 6 تا 7 سال و مدت آموزش پيش دبستانى آنها 
يك سال است.آزمون به صورت انفرادى و در دو مرحله به اجرا درآمد؛ در مرحلة اّول پس از 
توزيع و جمع آورى پرسش نامه همتاسازى، 6 خرده آزمون اصلى  اجرا شد. بعد از تنفس كوتاهى، 
آزمودنى ها  از  بعضى  اين كه  به   توجه  با  انجام گرفت.  تكميلى،  خرده آزمون  يعنى 3  دوم  مرحله 
زودتر خسته  مى شدند دفعات زمان تنفس آنها مكرر بود. براي ترغيب آزمودنى ها نسبت به ادامة 
آزمون، خوراكى و جوايزى هم به آنها داده   شد. چنان كه از ظاهر امر پيدا بود، آستانة صبر و تحمل 

پيش دبستاني نگذرانده ها نسبت به پيش دبستاني گذرانده ها پايين تر بود.

يافته ها
تحليل نمرات بر اساس آزمون رشد زبان        

مقايسة ميانگين نمرات خام و معادل هاي  سني پيش دبستاني گذرانده ها و نگذرانده ها و تبديل 
نمرات خام به معادل هاى  سني دوگروه در جدول 5  نمايان است. در همة خرده آزمون ها توانايي 

گروه پيش دبستاني گذرانده  از گروه پيش دبستاني نگذرانده باالتر است.

جدول 5: مقايسه ميانگين نمرات خام و معادل هاي سني دو گروه
گروه هاي آزمودني

  خرده آزمون ها
پيش دبستاني نگذراندهپيش دبستاني گذرانده

معادل سنينمره خاممعادل سنينمره خام
9-6153-1194. واژگان تصويري
6-373-2157. واژگان بصري
9-063-3126. واژگان شفاهي
3-093-4155. درك دستوري

3-953-5114. تقليد جمله
6-363-6125. تكميل دستوري

3-973-7123. تمايزگذاري كلمه
3-044-896. تحليل واجي
6-3113-9154. توليد كلمه
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همان گونه كه معادل هاى  سني نشان مي دهد، به طور ميانگين توانايي گروه پيش دبستاني گذرانده 
حدوداً 18 ماه  از گروه پيش دبستاني نگذرانده باالتر است. 

معادل هاى  سنى گروه پيش دبستاني گذرانده از سن معيار (6-6) كمي پايين تر است. به  بيان  
ديگر، حتى حضور يك سالة دانش آموزان آذرى زبان در دورة پيش دبستاني نيز براى ارتقاء آنان به 

سن معيار كافى نبوده است. 
استاندارد  نمرات  ميانگين  مورد مطالعه:  گروه  دو  خرده آزمون هاى  استاندارد  نمرات  ميانگين 
آزمودنى هاى هر دوگروه به  تفكيك جنسيّت، در جدول 6 نشان داده  شده  است. تفسير دقيق هر يك از 
خرده آزمون ها با استفاده از جداول 2 (تفسير نمرات استاندارد) و 6 در قسمت بعدى ارائه شده است. 

جدول 6: ميانگين نمرات استاندارد هر دو گروه به تفكيك جنسيت

گروه هاي آزمودني
 خرده آزمون ها

گروه پيش دبستاني نگذرانده هاگروه پيش دبستاني گذرانده ها
ميانگيندخترپسرميانگيندخترپسر

888767واژگان تصويري1
111211777واژگان ربطي2
101010867واژگان شفاهي3
888544درك دستوري4
898555تقليد جمله5
898444تكميل دستوري6
455333تمايزگذاري كلمه7
999777تحليل واجي8
566534توليد كلمه9

مقايسة بهره هاى مركب آزمودنى هاى دو گروه: همان طور كه قبًال توضيح داده  شد، بهره هاى 
مركب توانايى آزمودنى ها را در ارتباط با نظام ها، ويژگى ها و زبان كلى ارزيابى مي كنند. اين بهره ها 
توانايى كودك را در سازه هاى اصلى آزمون نشان مي دهند. بهره هاى  مركب هر دو گروه در جدول 

7  ارائه  شده  است.  
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جدول 7: بهره هاي مركب آزمودني هاي هر دو گروه به تفكيك جنسيت
                 گروه ها

  تركيب ها
گروه پيش دبستاني نگذرانده هاگروه پيش دبستاني گذرانده ها

ميانگيندخترپسرميانگيندخترپسر
949794756871زبان گفتاري
909090797272گوش كردن
9810398777777سازماندهي
959795787276صحبت كردن
9810098857981معني شناسي

899389686565نحو

با نگاهى به جدول 7 و با مراجعه به جدول 3 (راهنماى تفسير بهره هاى  مركب) مي توان  
ديدكه ميانگين بهره هاى  مركب گروه پيش دبستانى گذرانده در بهره هاى زبان گفتارى، گوش كردن، 
نحو  بهرة  در  و  متوسط  سطح  در  واج شناسى  و  معنا شناسى  صحبت كردن،  سازماندهى گفتار، 
بهره هاى  در  پيش دبستانى نگذرانده  گروه  مركب  بهره هاى   ميانگين  ولى  بود،  متوسط  از  پايين تر 
زبان گفتارى، گوش دادن، سازماندهى گفتار و صحبت كردن ضعيف، در بهرة معنا شناسى پايين تر از 

متوسط و در نحو بسيار ضعيف بود.  

مقايسة دو گروه پيش دبستانى گذرانده و نگذرانده بر اساس نمرات استاندارد
در اين قسمت نتايج حاصل از اجراى آزمون فاصله اى  تى (براى نمرات داراى توزيع نرمال) 
و آزمون رتبه اى U (براى نمرات بدون توزيع نرمال) بين ميانگين و رتبه هاى نمرات استاندارد 
گروه هاى پيش دبستانى گذرانده و نگذرانده براى هريك از خرده آزمون ها ارائه  مي شود. همچنين 
با لحاظ جدول هاى 2 و 6، توانايى هر يك از گروه ها از نظر اين خرده آزمون ها تفسيرمي گردد. 
سپس با استفاده از جدول راهنماى تفسير بهره هاى  مركب، عملكرد گروه پيش دبستانى گذرانده 

وگروه پيش دبستانى نگذرانده از نظر بهره هاى مختلف زبان فارسى با هم مقايسه  مى شوند.
1. واژگان تصويري: در تحليلي كه توسط آزمون رتبه ايي U روى نمرات واژگان تصويرى 
مشخص   گروه  دو  بين  موجود  تفاوت  بودن  معنى دار  انجام  شد،  گروه  دو  توسط  كسب شده 
گروه  توانايي  و 6،   2 جداول  به  توجه  با   .(Z = 220, p < 0/001, n1 = 30, n2 = 30) شد 

پيش دبستاني گذرانده متوسط و گروه پيش دبستاني نگذرانده پايين تر از متوسط ظاهر شد. 
2. واژگان ربطي: در اين خرده آزمون نيز بين توانايي گروه پيش دبستاني گذرانده و نگذرانده 
تفاوت وجود داشت. بدين  معنا كه گروه اول درسازماندهي زبان دريافتي يا درك و بيان شفاهي 
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و ارتباط ميان دو كلمه بهتر از گروه دوم ظاهرشد و آزمون رتبه ايي U معنى دار بودن اين تفاوت 
را مشخص  كرد (Z = 87/5, p < 0/001, n1 = 30, n2 = 30). با توجه به جداول 2 و6، توانايي 
زبان  دريافتي،  سازماندهي  يا  كلمه،  دو  ميان  ارتباط  تشخيص  در  گذرانده  پيش دبستاني  گروه 

متوسط و توانايى گروه پيش دبستاني نگذرانده پايين تر از متوسط بود.
3. واژگان شفاهي: در اين خرده آزمون بين توانايي گروه پيش دبستاني گذرانده و نگذرانده 
تفاوت وجود داشت و در تحليلي كه توسط آزمون رتبه ايي U انجام شد، معنا دار بودن آن روشن 
 شد (Z = 79/5, p < 0/001, n1 = 30, n2 = 30). با توجه به جداول 2 و 6، مي توان گفت كه 
توانايي گروه پيش دبستاني گذرانده در واژگان شفاهي متوسط و توانايى گروه پيش دبستاني نگذرانده 

پايين تر از متوسط بود. 
4. درك دستوري: در اين خرده آزمون بين گروه پيش دبستاني گذرانده و نگذرانده تفاوت 
ديده  شد. به  عبارت ديگر، توانايي گروه اول در درك و فهم معنايي جمالت و ساختار نحوي، 
آن  بودن  معنى دار  انجام شد،   U رتبه ايي  آزمون  توسط  كه  تحليلي  در  و  بود  دوم  گروه  از  بهتر 
مشخص گرديد (Z = 116/5, p < 0/001, n1 = 30, n2 = 30). با توجه به جداول 2 و6، توانايي 
گروه  توانايى  و  متوسط  نحوي  ساختار  و  جمالت  معنايي  درك  در  پيش دبستاني گذرانده  گروه 

پيش دبستاني نگذرانده ضعيف  بود. 
نگذرانده  و  پيش دبستاني گذرانده  گروه  توانايي  بين  نيز  خرده آزمون  اين  در  جمله:  تقليد   .5
تفاوت وجود داشت. بدين معنا كه توانايي گروه اول در توليد صحيح جمالت فارسي و تكرار 
جمالت بهتر از گروه دوم بود و در تحليلي كه توسط آزمون رتبه ايي U انجام  شد، معنا دار بودن آن 
مشخص  شد (Z = 183, p < 0/001, n1 = 30, n2 = 30). با توجه به جداول 2 و6، توانايي گروه 
پيش دبستاني گذرانده در تقليد جمله متوسط و توانايى گروه پيش دبستاني نگذرانده ضعيف ظاهرشد. 
6. تكميل دستوري: در اين خرده آزمون ميان توانايي گروه پيش دبستاني گذرانده و نگذرانده 
تفاوت وجود داشت. توانايي گروه اول در شناختن، فهميدن و به كارگيري اشكال تك واژ زبان 
شد،  انجام  يومان ويتني  رتبه اي  آزمون  توسط  كه  تحليلي  در  و  بود  دوم  گروه  از  بهتر  فارسي 
به  توجه  با   .(Z = 142, p < 0/001, n1 = 30, n2 = 30) مشخص  شد  آن  بودن  معنا دار 
جداول 2 و 6، توانايي گروه پيش دبستاني گذرانده در تكميل دستوري متوسط و توانايى گروه 

پيش دبستاني نگذرانده ضعيف نمودار شد. 
7. تمايز گذاري كلمه: چنانكه آزمون رتبه اي يومان ويتني نشان داد در اين خرده آزمون دو 
گروه مورد مطالعه عملكرد تقريبًا مشابهي داشتند (Z = 358, p < 0/001, n1 =  30, n2=30). با 
توجه به جداول 2 و 6، توانايي گروه پيش دبستاني گذرانده در تمايزگذاري كلمه ضعيف و توانايى 

گروه پيش دبستاني نگذرانده خيلي ضعيف  بود. 
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8 . تحليل  واجي: توانايي گروه اول در توانش نظام واج شناختي يا بخش كردن كلمات فارسي، 
 Z = 239/5, p < ) معنى دار بودن آن را مشخص نمود U بهتر از گروه دوم بود و آزمون رتبه اي
n1 = 30, n2 = 30 ,0/001 ). با توجه به جداول 2 و 6، توانايي گروه پيش دبستاني گذرانده در تحليل  

واجي متوسط و توانايى گروه پيش دبستاني نگذرانده پايين تر از متوسط ارزيابى شد. 
زبان  مهم  صداهاي گفتاري  توليد  در  اّول  گروه  توانايي  خرده آزمون  اين  در  توليدكلمه:   -9
فارسي بهتر از گروه دوم بود و در تحليلي كه توسط آزمون رتبه ايي U انجام  شد، تفاوت معنا دار 

.(Z = 201, p < 0/001, n1= 30, n2=30 )ظاهرشد
 با توجه به جداول 2 و 6، توانايي گروه پيش دبستاني گذرانده در توليد كلمه متوسط و توانايى 
گروه پيش دبستاني نگذرانده ضعيف  بود. مقايسة آمارى دو گروه در خرده آزمون هاى ياد شده در 

جدول 8  ارائه  شده  است. 
 جدول 8 : خالصة نتايج خرده آزمون ها

معيار سنجشخرده آزمون ها
تحليل براساس جدول تفسير 

نتايج تحليل رتبه اينمرات استاندارد
U نگذرانده هاگذرانده ها

واژگان 
تصويري

معناشناسي: ميزان درك كودك از 
تفاوت معني دار استپايين تر از متوسطمتوسطمعاني مرتبط با كلمات فارسي

(Z= 220/5 ،p< 0/001)

معناشناسي: درك و بيان شفاهِي واژگان ربطي
تفاوت معني دار استپايين تر از متوسطمتوسطارتباط ميان دو كلمه

(Z= 87/5 ، p< 0/001)

معناشناسي: ارائة تعاريف شفاهي از واژگان شفاهي
تفاوت معني دار استپايين تر از متوسطمتوسطكلمات رايج فارسي

(Z= 79/5 ، p< 0/001)

نحو: درك و فهم جمالت با درك دستوري
تفاوت معني دار استضعيفمتوسطساختارهاي نحوي

(Z= 116/5 ، p< 0/001)

تفاوت معني دار استضعيفمتوسطنحو: توليد صحيح جمالت فارسيتقليد جمله
(Z= 183 ، p< 0/001)

تكميل دستوري
نحو: شناختن، فهميدن و به كارگيري 

اشكال ساخت واژي با تكميل جمالت 
ناكامل در زبان فارسي

تفاوت معني دار استضعيفمتوسط
(Z= 142 ، p< 0/001)

تمايزگذاري 
كلمه

واج شناسي: تشخيص تفاوت هاي 
تفاوت معني دار استبسيار ضعيفضعيفموجود در صداهاي گفتاري

(Z= 358 ، p< 0/001)

واج شناسي: توانايي بخش كردن تحليل واجي
تفاوت معني دار استپايين تر از متوسطمتوسطكلمات

(Z= 239/5 ، p< 0/001)

واج شناسي: توليد صداهاي گفتاري توليد كلمه
تفاوت معني دار استضعيفمتوسطمهم زبان فارسي

(Z= 201 ، p< 0/001)
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مقايسة دو گروه پيش دبستانى گذرانده و نگذرانده بر اساس بهره هاى  مركب
همان طور كه پيشتر نيز ذكر شد، بهره هاي  مركب براساس تركيبات گوناگون خرده آزمون ها 
گوش كردن،  نحو،  معناشناسي،  زبان كلي،  با  ارتباط  در  را  كودك  توانايي  و  مي شوند  محاسبه  

سازمان دهي و صحبت كردن نشان مي دهند. 
در اين قسمت نتايج بهره هاي  مركب را براساس جداول 3 و 7 ارائه  مي دهيم.         

1. بهرة زبان گفتاري: اين بهره، تركيبي از شش خرده آزمون واژگان تصويري، ربطي، شفاهي 
درك دستوري، تقليد جمله و تكميل دستوري است. اين بهره بهترين و جامع ترين برآورد را 
از توانايي كلي زباني فرد ارائه  مي دهد و تمامي ويژگي ها و نظام هاي مرتبط با زبان در اين نمره 
گنجانده  مي شوند. عملكرد گروه اّول در جنبه هاي معنايي و نحوي بهتر از عملكرد گروه دوم بود. 
آزمون  تى معنا دار بودن اين تفاوت رانشان داد( t = 6/49, p < 0/001, n1 = 30, n2 =30). با توجه 
به جداول 3 و 7، عملكرد گروه اّول در زبان  گفتاري متوسط و عملكرد گروه دوم ضعيف ظاهر شد. 
2. بهرة گوش كردن: اين بهره تركيبي از دو خرده آزمون واژگان تصويري و درك دستوري است. 
 U عملكرد گروه اّول در درك گفتار، بهتر از گروه دوم بود. در تحليلي كه به وسيلة آزمون رتبه اي
 .(Z = 148, p < 0/001, n1 = 30, n2 = 30) انجام  گرفت، معنا دار بودن اين تفاوت مشخص شد
با توجه به جداول 3 و7 ، عملكرد گروه اّول در گوش كردن متوسط، وعملكردگروه دوم ضعيف 

ظاهر شد. 
3. بهرة سازماندهي: اين بهره تركيبي از دو خرده آزمون واژگان ربطي و تقليد جمله است. گروه اّول در 
سازماندهي اطالعات زبان شناختي از طريق طبقه بندي، بهتر از گروه دوم بودند. در تحليلي كه به وسيلة آزمون تى 
انجام گرفت، معنا دار بودن اين  تفاوت، مشخص  شد (t = 6/49, p < 0/001, n1 = 30, n2 = 30). با 
توجه به جداول 3 و7، عملكرد گروه اّول در سازماندهي متوسط و عملكرد گروه دوم ضعيف 

ارزيابى  شد. 
4. بهرة صحبت كردن: اين بهره، تركيبي از دو خرده آزمون واژگان شفاهي و تكميل دستوري 
است. افراد گروه اّول مهارت هاي الزم براي فرمول بندي عقايد، انتخاب كلمات دقيق و سازماندهي 
آن ها را از لحاظ دستوري به  صورت يك پيام شفاهي دارا بودند اما افراد گروه دوم آگاهي اندك، 
واژگان ناكافي و دستور زبان غيرقابل قبولي داشتنند. در تحليلي كه به وسيلة آزمون  تى انجام گرفت، 
معنا دار بودن اين تفاوت مشخص  شد (t = 6/92, p < 0/001, n1 = 30, n2 = 30). با توجه به 
جداول 3 و7، عملكرد گروه اّول در صحبت كردن متوسط، و عملكرد گروه دوم ضعيف ارزيابى  شد. 
5. بهرة معنا شناسي: اين بهره، تركيبي از سه خرده آزمون واژگان تصويري، ربطي و شفاهي 
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است. خزانة   لغات گروه اّول بهتر از گروه دوم بود. آزمون  تى معنى دار بودن اين تفاوت را نشان 
داد (t = 6/40, p < 0/001, n1 = 30, n2 = 30). با توجه به جداول 3 و 7، عملكرد گروه اّول 

در معنا شناسي متوسط، و عملكرد گروه دوم پايين تر از متوسط بود. 
6. بهرة نحوي: اين بهره، تركيبي از سه خرده آزمون درك دستوري، تقليد جمله و تكميل 
دستوري است. گروه اّول در درك و توليد جمالت قابل  قبول از نظر دستور زبان، صرف هاي 
ساختاري، عالمت جمع و مالكيت بهتر از گروه دوم ظاهر شدند. آزمون  تى معنا داربودن اين 
آمارى دو گروه در  تفاوت را نشان داد (t = 6/34, p < 001, n1 = 30, n2 = 30). مقايسة 

بهره هاى  مركب در جدول 9 قابل  رؤيت  است.

جدول 9: خالصة نتايج بهره هاي مركب گروه پيش دبستاني گذرانده و نگذرانده

بهره هاي 
معيار سنجشمركب

نتايج تحليل (تفسير نمرات بهره 
نتايج تحليل (آزمون هاي مركب)

(U فاصله اي تي  يا رتبه ايي
نگذرانده هاگذرانده ها

تفاوت معني دار استضعيفمتوسطجنبة معنايي و نحوزبان گفتاري
(t = 6/448 ،p< 0/001)

زبان دريافتي، درك گفتار، گوش كردن
تفاوت معني دار استضعيفمتوسطكلمات و ساختار نحوي آن

(Z= 148 ، p< 0/001)

سازماندهي اطالعات سازماندهي
تفاوت معني دار استضعيفمتوسطزبان شناختي از طريق طبقه بندي

(t = 6/448 ، p< 0/001)

زبان بياني، فرمول بندي عقايد و صحبت كردن
تفاوت معني دار استضعيفمتوسطسازمان دهي از لحاظ دستوري

(t = 6/918 ، p< 0/001)

معناشناسي، خزانة لغات و معناشناسي
تفاوت معني دار استپايين تر از متوسطمتوسطتشخيص كلمات و كاربرد آن

(t = 6/398 ، p< 0/001)

نحو، درك و توليد جمالت قابل نحو
تفاوت معني دار استبسيار ضعيفپايين تر از متوسطقبول از نظر دستوري

(t = 6/335 ، p< 0/001)

نتيجه گيرى
همة  در  پيش دبستانى گذرانده  گروه  شد  مشخص  پژوهش  يافته هاى  بخش  در  چنان كه 
خرده آزمون هاى رشد زبان و بهره هاى  مركب نمره هاى باالترى را نسبت به گروه پيش دبستانى نگذرانده 
كسب نمود. تفاوت موجود بين دو گروه مورد  مطالعه در پژوهش حاضر در همه خرده آزمون ها  به 
استثناى تمايزگذارى كلمه- و بهره هاى  مركب معنا دار بود. تقابل نمرات استاندارد كسب شده توسط 
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كه  داد  نشان   (2 خرده آزمون ها (جدول  استاندارد  نمرات  تفسير  راهنماى  با  گروه ها (جدول 6) 
متوسط  از  پايين تر  يا  و  ضعيف،  ضعيف،  خيلى  خرده آزمون ها  در  پيش دبستانى نگذرانده  گروه 
و  ضعيف  كلمه  تمايزگذارى  خرده آزمون  در  پيش دبستانى گذرانده  گروه  حالى كه  در  عملكرده 
گروه ها  توسط  كه  مركب  بهره هاى   نمرات  تقابل  كرد.  عمل  متوسط  ديگر  آزمون  خرده   8 در 
گروه  كه  نمود  مشخص  (جدول 3)  بهره هاى  مركب  تفسير  راهنماى  با  (جدول 7)  شد  كسب 
پيش دبستانى نگذرانده در بهره هاى  مركب ضعيف، بسيار ضعيف و يا پايين تر از متوسط عملكرد 

و گروه پيش دبستانى گذرانده در همه بهره هاى  مركب عملكردى متوسط داشت. 
يافته هاى مطالعة حاضر نه تنها نشان دهندة ضرورت اجراى آموزش هاى پيش دبستانى براى 
يك سالة  دورة  كه  مى دهد  نشان  روشنى  به  بلكه  است  كشورمان  غيرفارسى زبان  كودكان  كليه 
پيش دبستانى تنها مى تواند كودكان آذرى زبان را به حد متوسط توانش الزم زبان فارسى برساند. 
استاندارد توانش زبان الزم است. پايين بودن  ناگفته پيداست كه براى پيشرفت تحصيلى، حد 
توانش زبان فارسى كودكان آذرى زبان كه وارد پاية اّول ابتدايى مى شوند مى تواند لطمات عاطفى 

و تحصيلى جبران ناپذيرى را به اين گروه از كودكان وارد سازد. 
يافته هاى مربوط به واژگان تصويرى حكايت از آن دارد كه چنانچه كودكان آذرى زبان دورة 
پيش دبستانى را نگذرانند به احتمال قوى در ارتباط دادن واژگان فارسى با اشياء ملموس محيط 
اطراف خود عاجز خواهند بود كه اين ضعف مى تواند تا حد زيادى كودكان را در پاية اّول ابتدايى 
با مشكل مواجه سازد و آنها را سردرگم سازد. چنانكه تقى زاده (1351، به نقل از دفتر برنامه ريزى 
صورت  در  آذرى زبان  كودكان  عملكرد  رسيد،  نتيجه  اين  به  نيز  درسى، 1384)  كتب  تاليف  و 
نگذراندن دورة ياد شده در درك معانى واژگان فارسى كندتر خواهد بود. عملكرد پايين تر از 
متوسط گروه پيش دبستانى نگذرانده حاكى از آن است كه كودكان آذرى زبان در پاية اّول ابتدايى 
قادر به درك و بيان شفاهى ارتباط بين دو كلمه نيستند و حتى گذراندن يك سال دورة پيش دبستانى 
عملكرد آنها را از اين لحاظ فقط تا حد متوسط بهبود مى بخشد. چنان كه كزدن (2001) تاكيد 
مى كند، فرصت به كارگيرى زبان شفاهى در سنين پايين تر مى تواند واژگان ربطى كودكان را تا 
حد  قابل قبولى ارتقا بخشد و درك و بيان شفاهى ارتباط ميان حداقل دو كلمه را براى آنان 
ميّسر سازد. با عنايت به اين كه ارائة تعاريف شفاهى از كلمات رايج زبان فارسى از همان آغاز 
دبستان امرى ضرورى به حساب مى آيد عملكرد پايين تر از متوسط گروه پيش دبستانى نگذرانده 
نشانة ناخوشايندى از مشكالت آنان در دادن پاسخ هاى حتى كوتاه به سؤاالت مكرر معلمان در 
به  شفاهى  و  كوتاه  تعريفى  ارائة  از  كودكان  چنانچه  مى آيد.  حساب  به  دبستان  اّول  كالس هاى 
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كلمات متداّول زبان فارسى عاجز باشند، بدون شك كالس پويايى خود را از دست مى دهد و 
كودكان دچار احساس ناتوانى شده، و معلم را با چالش دوچندانى مواجه خواهند كرد. چنان كه 
كزدن (2001) تاكيد مى نمايد كودكان بايستى در سنين پايين تر فرصت به كارگيرى زبان شفاهى را 

پيدا كنند تا حين ورود به پاية اّول دبستان با چالش مورد اشاره مواجه نشوند. 
عملكرد  پيش دبستانى نگذرانده  گروه  آن  در  كه  است  بعدى  خرده آزمون  دستورى،  درك 
ضعيفى از خود نشان داد. چنان كه در آزمون رشد زبان (حسن زاده و مينايى، 1381) نيز اشاره 
شده است اين خرده آزمون به سنجش درك و فهم جمالت با ساختارهاى نحوى مى پردازد و 
ضعف كودكان در اين بعد از زبان فارسى مى تواند درك معناى جمالت را با مشكل جدى مواجه 
سازد. چنان كه يافته ها نيز نشان داد در اين بعد از زبان فارسى كودكانى كه تجربة پيش دبستانى 
را نداشتند ضعيف عمل كردند وكودكانى كه پيش دبستانى را گذرانده بودند عملكرد متوسطى 
داشتند. با عنايت به اين كه پردازش نحوى جمالت فرايندى پيچيده است بدون فرصت استفاده از 
زبان فارسى در سال هاى قبل از دبستان، بعداً در پايه اّول دبستان، اين بعد از زبان مى تواند چالشى 
سخت براى كودكان به  حساب آيد. مشكالت كودكان آذرى و عرب زبان در حوزة نحوى زبان 
فارسى در پژوهشى كه توسط عصاره (1382، به نقل از دفتر برنامه ريزى و تاليف كتب درسى، 

1384) انجام گرفته است مطرح شده است. 
نكتة جالب توجه در مورد خرده آزمون تمايزگذارى كلمه اين است كه گروه پيش دبستانى نگذرانده 
عملكرد خيلى ضعيف داشت و حتى گروه پيش دبستانى گذرانده نيز نتوانست عملكرد متوسط داشته 
باشد بلكه در حد ضعيف عمل نمود. چنين الگويى از يافته ها حاكى از آن است كه تمايزگذارى 
جّدى  آموزش  نيازمند  و  است  آذرى زبان  كودكان  براى  فارسى  زبان  بعد  چالش انگيزترين  كلمه 
مى باشد. چنان كه در آزمون رشد زبان (حسن زاده و مينايى، 1381) اشاره شده است اين خرده آزمون 
«براى ارزيابى توانايى كودكان در تمييز بين صداهاى گفتارى است» و وقتى دو كلمه گفته مى شود 
كودكان  چنان كه  (ص، 43).  متفاوت»  يا  هستند  يكسان  آنها  آيا  كه  دهد  تشخيص  بايد  «كودك 
آذرى زبان از طريق آموزش هاى حساب شده بر اين بعد از زبان  در زمان ورود به پاية اّول دبستان، 

تا حد استاندارد الزم، مسلط نباشند در زمان تحصيل با چالشى جدى مواجه خواهند شد.
درتجزيه كردن كلمات به واحدهاى واجى كوچك تر كه به نوعى مرتبط با پردازش زبان شنيدارى 
است گروه پيش دبستانى نگذرانده پايين تر از متوسط ارزيابى شد و گروه پيش دبستانى گذرانده به 
حد متوسط رسيد. تفاوت معنا دار موجود بين دو گروه در اين خرده آزمون نشان دهندة آن است كه 
با اجراى دوره هاى پيش دبستانى مى توان تا حد مطلوبى اين بعد از زبان فارسى را تقويت نمود. 
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درصورت عدم اجراى دوره هاى الزم دانش آموزان آذرى زبان، به ويژه درمناطق محروم كشور، 
قادر به تحليل درست واجى زبان فارسى نخواهند بود.

نتايج مربوط به خرده آزمون توليد كلمه نشان داد كه دو گروه عملكرد متفاوت و معنا دارى 
داشتند. گروه پيش دبستانى نگذرانده ضعيف و پيش دبستانى گذرانده متوسط عمل كردند. اين نتيجه 
قابل پيش بينى بود، چراكه توليد زبان فرايندى است مشكل تر از بقية ابعاد زبان. بدون فرصت تمرين 
قبلى نمى توان از كودكان آذرى زبان انتظار داشت كه در توليد كلمات فارسى موفق عمل كنند. با 
ايجاد فرصت هاى الزم در دوره هاى پيش دبستانى مى توان اعتمادبه نفس و توانش الزم را در كودكان 
آذرى زبان براى توليد كلمات زبان فارسى تقويت نمود و اطمينان حاصل كرد كه در آغاز تحصيالت 

دبستانى قسمتى از مشكالت توليد زبان براى اين گروه از كودكان حل خواهد شد.
در  نگذرانده  و  پيش دبستانى گذرانده  گروه  دو  تفاوت  داد  نشان  پژوهش  يافته هاى  چنان كه 
همة بهره هاى  مركب (زبان گفتارى، صحبت كردن، سازمان دهي ، گوش كردن، معناشناسي و نحو) 
عملكرد  و  متوسط  بهره هاى  مركب  همة  در  پيش دبستانى گذرانده  گروه  عملكرد  و  بود  معنا دار 
كه  همان طور  شد.  ارزيابى  ضعيف  بسيار  يا  و  ضعيف  پايين ترازمتوسط،  پيش دبستانى نگذرانده 
دوره هاى  كرده اند،  نتيجه گيرى  خود  يافته هاى  براساس   (2001) ديكنسون  و   (1380) نيكوپور 
پيش دبستانى مى تواند زبان گفتارى كودكان را تقويت نمايد و آنان را براى ورود به دبستان-در 

صورتى كه زبان آموزش زبانى متفاوت از زبان مادرى كودكان باشد-آماده سازد. 
به عنوان گام آغازين مى توان از كودكان خواست با تقليد از مربى خود نسبت به توليد كلمه، 
عبارات و جمله كوتاه مبادرت نمايند تا به مرور زمان و در اثر ممارست كافى توان الزم را براى 
زبان گفتارى به دست آورند. الزم به يادآورى است كه تماشا كردن كارتون به زبان فارسى مى تواند 
مخزن واژگانى و جمالت كودكان آذرى زبان را غنى سازد تا در مرحلة گفتار رمزگذارى براى 

آنها آسان تر صورت گيرد.
بهرة  مركب ديگر كه به اندازة زبان گفتارى حائز اهميت است بهرة گوش كردن است. با توجه 
به عملكرد ضعيف گروه پيش دبستانى نگذرانده در مجموعة آزمون هاى تشكيل دهندة بهرة  مركب 
گوش كردن، توجه به اين مهارت زبانى از ضرورت هاى آموزش هاى پيش دبستانى براى كودكان 
آذرى زبان به حساب مى آيد. با سوق دادن كودكان به تماشاى برنامه هاى كودكان و نوجوانان و 
انجام تكليف هايى با محوريت گوش كردن، مى توان نسبت به تقويت مهارت گوش كردن اقدام 
كودكان  و  كند  صادر  فارسى  زبان  به  دستوراتى  بازى هايى،  انجام  با  مى تواند  مربى  حتى  نمود. 
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آنها را عمًال اجرا كنند تا هم لحظاتى مفرح و شاد براى كودكان به وجود آيد و هم به صورت 
غيرمستقيم مهارت گوش كردن آنها تقويت شود.

بهره هاى ديگر (سازمان دهي،  صحبت كردن، معناشناسي و نحو) شاخص سازماندهى اطالعات 
زبان شناختى، «توانايى بيان افكار به صورت شفاهى»، خزانة لغات و توانايى در «تشكيل جمالت 
دستورى مناسب» به حساب مى آيند (حسن زاده و مينايى، 1381). كودكان آذرى زبان در صورت 
سپرى ننمودن دوره هاى پيش دبستانى، به حد موردانتظارى از زبان فارسى- در همة ابعاد آن-نائل 
نخواهند شد و دست كم در سال هاى اّول پيش دستانى با افت تحصيلى و مشكالت عاطفى زيادى 

مواجه خواهند گشت.
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