تأثیر آموزشهای پیشدبستانی بر رشد مهارتهای شفاهی دانشآموزان
آذریزبان در پایة اول ابتدایی
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براي بررسي تأثير آموزشهاي پيشدبستاني بر رشد مهارتهاي شفاهي زبان فارسي
دانشآموزان آذريزبان در پايه ا ّول از بين  450نفر جامعة آماري دانشآموزان پاية ا ّول
ابتدايي منطقة هير واقع در استان اردبيل تعداد  60دانشآموز (شامل  30نفر كودك كه
پيشدبستاني را گذراندهاند و  30نفر كه اين دوره را نگذراندهاند) بهروش نمونهگيري
تصادفي به عنوان نمونه آماري انتخاب و همتاسازي شدند .با بهكارگيري آزمون رشد زبان
( ،)TOLD-P:3مهارتهاي صحبتكردن ،سازماندهيكردن ،گوشكردن ،معناشناسي،
نحو و واجشناسي ،در اين دو گروه از دانشآموزا ِن پايه ا ّول ابتدايي مورد سنجش قرارگرفت.
با استفاده از آزمون  tو آزمون  Uميانگين گروهها از نظر هريك از مهارتهای مورد مطالعه
با هم مقايسهشد و نمرات خام ،نمرات استاندارد و مركب آزمودنيها بههمراه جداول آنها
ثبت و تحليل شد .يافتههاي اين مطالعه نشان داد كه مهارتهاي شفاهي زبان فارسي در
دانشآموزان پيشدبستانيگذرانده در حد متوسط و قابلقبولي رشد يافتهاست در حالي كه
در مورد دانشآموزان پيشدبستاني نگذرانده چنين نيست .از لحاظ بهرههاي مركب و تمام
خردهآزمونها ـ به غير از تمايزگذاري كلمه ـ تفاوت آماري معناداري بین دو گروه مورد
مطالعه مشاهده گردید؛ لذا ،با توجه بهاهمیت و ضرورت دورة پیشدبستانی و با استناد به
یافتههای پژوهش حاضر ،الزم است این دوره برای تمامی کودکان مناطق دوزبانه بهویژه
مناطق آذریزبان به اجرا گذاشته شود.
* تاريخ دريافت مقاله89/9/13 :

 .1استادیار دانشگاه پیام نور ،تهران،
 .2آموزگار ،اردبیل،

تاريخ شروع بررسي89/11/3 :

تاريخ پذيرش مقاله90 /6/20 :
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كليدواژهها :پيشدبستاني ،مهارتهاي شفاهي زبان ،مهارتهای واژگانی ،مهارتهای
دستوری ،زبانگفتاری ،آزمون رشد زبان (.)TOLD

مقدمه

از زماني كه برنامهريزي براي تعليم و تربيت كودكان در دورة دبستان بهطور جدي مورد
توجه واقع شد ،مسئله آموزش پيش دبستانيها هم ،كه بايد آن را سالهاي سازندگي و تشكيل
ّ
دهندة بسياري ازصفات و ويژگيهاي كودك ناميد ،مورد توجه قرار گرفت .میدانیم که شخصیت
اصلی و زیربنایی کودک ،قبل از  6سالگی پایهریزی شده و اساس مراحل بعدي رشد او را
تشكيل ميدهد .اما كمبودها و تنگناهاي اطالعاتي ،اقتصادي و مديريتي همواره موجب كوتاهي
در پرداختن به اين مهم گرديدهاست (تهذيبي و جوادنيا.)1385 ،
ن دوره در
از بین داليل گسترش برنامههاي پيش از دبستان ميتوان به دالیلی چون تأثير ای 
شكلدهي موفقيتهاي تحصيلي كودكان در سالهاي بعدي ،كاستن از مشكالت كودكان دوزبانه،
نياز جامعه به پيشرفتهاي صنعتي ،نياز والدين شاغل ،افزايش متقاضيان اين دوره ،تشخيص كودكان
استثنايي و فراهمكردن آموزشهاي خاص آنها ،وجود افت تحصيلي ب ه ويژه در سال ا ّول ابتدايي ،نياز
خانوادههاي كمدرآمد و كمسواد يا بيسواد به استفاده از يك محيط سالم تربيتي براي فرزندان خود
و رشد همهجانبۀ كودكان اشارهکرد (صافي1381 ،؛ دفتر برنامهریزی و تالیف کتب درسی.)1384 ،
در اهدافی که برای آموزش پیشدبستانی از سوی دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی
آموزشوپرورش ( )1381ذکر شده است ،بر جنبههای مختلفی از رشد عاطفی ،اجتماعی،
جسمانی ،فرهنگی ،زبانی و جنبههاي ديگر رشد کودکان تأکید شده است .رشد زبانی کودکان
از اهداف مهم آموزش پیشدبستانی است که میتواند در کنار خانواده نقش بسزایی در تقویت
مهارتهای گوشکردن و صحبتکردن داشتهباشد .این امر مهم در کشورهای مختلف با توجه
به فرهنگ و زبانهای متفاوت ،بهروشهای گوناگون انجام میگیرد .ولی در حالت کلی ،اهداف
همة آنها رشد همهجانبۀ کودک ،بخصوص رشد زبان شفاهی اوست تا کودک آمادگی مناسبی را
برای ورود به دورۀ ابتدایی پیدا کند .در کشورهایي که مردم چندزبانهاند الزماست در سنین قبل
از دبستان ،کودکان از نظر رشد زبان رسمی آمادگی نسبی را بهدست آورند تا در شروع آموزش
ابتدایی دچار افت تحصیلی نشوند.
کاکوجویباری ( )1383اظهار میکند که بر اساس نتایج مطالعة بینالمللی پیشرفت سواد
خواندن ،یعنی پرلز« )2001( 3دانشآموزان ايران و تركيه كمتر از ساير كشورها از آموزش
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پیشدبستاني برخوردارند .اين واقعيت نشان ميدهد كه جهان به اهمیت دورۀ حساس يادگيري
قبل از دبستان در گسترش سواد خواندن بيش از پيش بها ميدهد ،در حالیکه این امر هنوز در
سياستگذاري آموزش و پرورش كشور ما مورد عنايت کافی قرار نگرفته است» (ص .)52 ،زبان
از ابتداي ظهورش دركودك به او كمك مي كند تا تشخيص دهد ،فرقبگذارد و تجربۀ خود را
تحتقاعده درآورد .به عبارت دیگر ،زبان ابزار الزم براي بهخاطرآوردن ،تخيل كردن و اندیشیدن
بهحساب ميآید (بازرسان سلطنتي انگلستان.)2004 ،
دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی ( )1384هدف از برنامههای پیشدبستانی در مناطق دو
زبانۀ کشور را کسب توانش نسبی زبانی و ارتباطی و ایجاد نگرش مثبت بهزبان فارسی معرفی
میکند .همانطورکه زندی ( )1385تاکید میکند کودکان مطلق ًا یک زبانه ،یعنی کودکانی که فقط
به گویش محلی خود تسلط دارند ،باید دو مهارت گفتن و شنیدن به فارسي را از طریق برنامهای
جداگانه و منظم فراگیرند.
در اکثر کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه دورة پیشدبستان جزو نظام آموزشی به
حسابميآید .برای مثال ،در سال  1990میالدی کشور هلند آموزش کودکان سنین چهار سال
به بعد را همگانی کرد و آلمان ،استرالیا ،فرانسه ،کرۀ جنوبی ،تایوان ،کانادا ،مالزی و آفریقای
جنوبی نیز در تالشاند تا آموزش پيشدبستاني را زیر پوشش آموزش همگانی درآورند .کشور
سوئد در سال  1995میالدی اعالمکرد که تمام کودکان باالتر از سن هجده ماه را-مشروط بر آن
که پدر و مادرشان مشغو ِل کار یا تحصیل باشند-در مهد کودکهای دولتی خواهد پذیرفت .در
کشور ژاپن ،کودکان قبل از ورود به مدارس ابتدایی ،در کالسهای آمادگی یا کودکستان حضور
ميیابند .در حال حاضر  90درصد کودکان پنجسالۀ این کشور در چنین مراکز تربیتی حضور
دارند و  60درصد این مراکز توسط بخش خصوصی اداره میشود (صافی.)1381 ،
زندي ( )1385آموزش زبان شفاهی فارسی را جزو اهداف آموزشی اصلی ميداند و بر اين
باور است كه این نوع آموزش دانشزبانی کودکان را نیز تقویت ميکند؛ چرا که برای یادگیری
تمام درسها از جمله ریاضیات ،علوم و تاریخ دارابودن دانش زبانیکافی یک ضرورتاست .در
پژوهش حاضر سعي بر آن است به تأثيرات اين دوره بر رشد زبان فارسي دانشآموزان در یکی
ازمناطق تركنشين یا آذری زبان پرداختهشود.

پیشینۀ پژوهش

اهمیت دورة پیشدبستانی-که در مطالعة حاضر در برگیرندة هرگونه آموزش پیشدبستانی
با اهداف رشد کودکان تلقی میگردد-مورد توجه محققان حوزههای مختلف تعلیموتربیت بوده
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است .اگرچه پیشدبستانی به عنوان متغیری نسبت ًا ثابت و تکراری در اغلب مطالعات مرتبط به
چشم میخورد ،سازههایی که به عنوان متغیر وابسته ،متأثر از گذراندن پیشدبستانی ،مورد کاوش
قرارگرفته و اندازهگیری شدهاند از تنوع نسبت ًا باالیی برخوردار بوده و به مطالعاتی با ماهیتهایی
نسبت ًا متفاوت منجر شدهاند .نگاهی اجمالی به مطالعات انجامگرفته حاکی از آن است که رشد
تحصیلی کودکان در دوره ابتدایی و باالتر ،عالقة کودکان نسبت به تحصیل ،موفقیت کودکان در
دروس مختلف ،سازگاری اجتماعی و عاطفی ،نشاط ،توانایی شناختی ،مهارتهای جسمی-حرکتی،
قصه و داستان ،مهارتهای حل مسئله و استدالل از جمله متغیرهایی هستند که
توانایی بازگویی ّ
تأثیر دورة پیشدبستانی روی آنها مورد مطالعه قرارگرفته است .البته تأثیر پیشدبستانی بر رشد زبان
کودکان موردتوجه بیشتر بوده و تعداد مطالعات بیشتری را هم به خود اختصاص داده است.
عزیزی ( )1385در پژوهشی نشان داد که آموزشهای پیشدبستانی موجب بهبود مهارتهای
زبانی ،حرکتی ،اجتماعی و شناختی کودکان میشود .ویکارت و همکاران )1969( 4بر تأثیر

صحه گذاشتند .کودکان
آموزشهای پیشدبستانی بر رشد شناختی و افزایش هوش کودکان ّ
در سایة برخورداری از دورة پیشدبستانی میتوانند به تفکر خالق دست یابند ،در حل مسائل
مهارت الزم را کسب نمایند و به تواناییهای برتر کالمی و زبانی دستیابند وروابط اجتماعی
بهتری برقرار کنند (پاکاریان1376 ،؛ خالقی1382 ،؛ عسگریان1379 ،؛ کامکار1381 ،؛ كارويت،5
1999؛ کامیلی و همکاران2010 ،6؛ گلیزر2003 ،7؛ نورس و بارنت.)2010 ،8
حس همکاری و مسئولیتپذیری کودکان
در نتیجة گذراندن دورههای آموزشی قبل از دبستانّ ،
نیز میتواند تا حد قابلقبول و مطلوبی رشدکند .کودکان میتوانند نشاط بیشتری را تجربه کنند،
عواطف انسانی قویتری از خود بروز دهند (اسحاقنیا1372 ،؛ اکونل و فاران ،1982 ،به نقل از
زرین1383 ،؛ اسكينهارت2001 ،9؛ شاهآبادی1390 ،؛ میرزاده ،)1365 ،قدرت استدالل و سازگاری با
محیط تحصیل خود را افزایش دهند و مهارتهای اجتماعی الزم را کسب نمایند (دامیان.)1997 ،10
مجموعة پژوهشهای دیگر (به عنوان مثال :خوشخوی1383 ،؛ موالئیتاجکوه )1382 ،نشان
داده است که برخورداری از آموزشهای پیش از دبستان میتواند عامل مؤثّری در رشد تحصیلی
و همهجانبة کودکان به حساب آید.
مطالعاتی که به تأثیر آموزشهای پیشدبستانی بر رشد زبان در مقاطع بعدی پرداختهاند ،در
یک نگاه کلی میتوانند در سه گروه مختلف دستهبندی شوند .گروه ا ّول آندسته از مطالعاتی
هستند که تأثیر دورة پیشدبستانی را بر رشد مهارتهای مختلف همان زبان-که در واقع زبان
مادری کودکان است سنجیدهاند (به عنوان مثال :نیکوپور )1380 ،و یا موفقیت تحصیلی آنان
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را در مقطع ابتدایی مورد بررسی قرار دادهاند (به عنوان مثال :پالمر و همکاران ،1979 ،به نقل
از یوسفی1382 ،؛ دیکنسون2001 ،11؛ صالحپور1356 ،؛ كريان1992 ،12؛ کوزهگرقدیمی1357 ،؛
مهرگان و پورصدامی1373 ،؛ نوروززاده ،1373 ،به نقل از یوسفی.)1382 ،
دستة دوم مطالعاتی هستند که عملکرد تحصیلی کودکانی را که زبان مادری آنها متفاوت از
زبان آموزش است با همساالنی مقایسه میکنند که زبان مادری آنها همان زبان آموزش است و
این مطالعات عموم ًا به این نتیجه رسیدهاند که کودکان گروه ا ّول عملکرد تحصیلی ضعیفتری
نسبت به گروه د ّوم داشتهاند و بر نتایج بهدست آمده از اجرای دورههای پیشدبستانی برای گروه
ا ّول تأکید کرده و اظهار امیدواری نمودهاند که چنین دورههایی میتواند تفاوت موجود بین این دو
گروه از کودکان را به حداقل برساند (مث ً
ال :اصلفتاحی1372 ،؛ ادیب1372 ،؛ احمدیان ،1383 ،به
نقل از دفتر تألیف کتب درسی1384 ،؛ امیلیانرسیانس ،1371 ،به نقل از دفتر تألیف کتب درسی،
1384؛ تقیزاده1351 ،؛ مهرجود و هادیان ،1374 ،به نقل از دفتر تألیف کتب درسی1384 ،؛
مدرس1372 ،؛ نجفزاده1386 ،؛ هوسپیان1378 ،؛ به نقل از دفتر تألیف کتب درسی.)1384 ،
دستة س ّوم مطالعاتی هستند که به تأثیر آموزش پیشدبستانی بر رشد زبان کودکانی پرداختهاند که
زبان مادری آنها متفاوت از زبان آموزش در مدرسه است (مث ً
ال :عسگریان1379 ،؛ به نقل از یوسفی،
1382؛ ادیب1372 ،؛ حمیدی و همکاران1388 ،؛ سنگبری1372 ،؛ کبیری و کریمی.)1388 ،
سنگبری ( )1372در پژوهش خود در سیستا نوبلوچستان به این نتیجه رسید که حتی
آموزشهای یکماهة پیشدبستانی ،افزون بر تأثیر مثبتی که بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایة
ا ّول منطقة موردمطالعه داشت ،باعث کاهش اثرات تداخلی منفی گویش محلی بر روند آموزش
نیز شد .ادیب ( )1372در پژوهشی که در شهرهای تهران و تبریز انجام داد مشاهده نمود که
دانشآموزان آذریزبانی که از آموزشهای پیشدبستانی بهرهمند شده بودند در دروس مختلف
عملکرد بهتری داشتند .مهرگان و پورصدامی ( )1373نشان دادند که معدل درسی دانشآموزان
اندیمشکی که دورة پیشدبستانی را گذرانده بودند نسبت به افرادی که این دوره را نگذرانده بودند
در حدّ معناداری تفاوت دارد .حمیدی و همکاران ( )1388بر اساس پژوهشی که در شهرستان
مراغه انجام دادند اظهار داشتند که عملکرد زبان شفاهی پیشدبستانیگذراندهها تفاوت معناداری
با عملکرد زبان پیشدبستانی نگذراندهها دارد .کبیری و کریمی ( )1388با استفاده از دادههای
مطالعة بینالمللی پیشرفت سواد خواندن (پرلز) به مقایسة عملکرد سواد خواندن دانشآموزان پایة
چهارم پیشدبستانیگذرانده با گروه گواه پیشدبستانینگذرانده پرداختند و به این نتیجه رسیدند
که عملکرد دانشآموزان پیشدبستانیگذرانده در همة حیطههای خواندن و درک متون ارائه شده،
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باالتر از دانشآموزان پیشدبستانینگذرانده است و دارای تفاوت معناداری است.
خالصه اینکه ،گذراندن دورة پیشدبستانی ضرورت انکارناپذیری برای همة کودکان است؛
بهویژه در مناطقی که زبان مادری کودکان متفاوت از زبان آموزش مدارس است الزم است با
تأسیس مراکز پیشدبستانی این گروه از کودکان را برای ورود به ا ّول ابتدایی آماده کرد و کسب
آمادگی الزم در آنها ،برای درک و گویش به زبان آموزش را در اولویت قرار داد.

سوال و فرضیۀ پژوهش

عملكرد دانشآموزان پایۀ ا ّول ابتدایی که یک سال آموزشهای پیشدبستانی را گذراندهاند ،از
نظر رشد زبان شفاهی فارسي (صحبتکردن ،سازماندهیگفتار ،گوشکردن و رعايت ويژگيهاي
معناشناسی ،نحوي و واجشناسی) نسبت به دانشآموزان همتایخود كهاین آموزشها را سپری
نکردهاند در چه وضعیتی قراردارد؟
عملكرد دانشآموزان پایۀ ا ّول پیشدبستانیگذرانده از لحاظ رشد زبان فارسی نزدیک به حد
مطلوب و استاندارد خواهد بود در حالیکه عملکرد دانشآموزانی که این آموزش را سپری نکردهاند
پایین تر از حد مطلوب بوده و تفاوت دو گروه دارای تفاوت آماری معنیداری خواهد بود.

روش پژوهش

اين پژوهش با روش پسرويدادي ع ّلی مقايسهاي صورتگرفت و شامل  450نفر جامعۀ

آماري (كل دانشآموزان پايۀ ا ّول ابتدايي در سال تحصیلی  )86–87بود .پژوهش حاضر در منطقة
هیر ،13واقع در شمالغربی ایران ،صورتگرفت .این منطقه جزو شهرستان اردبیل و تقریب ًا در مرکز
استان واقع است .منطقه از نظر آب و هوایی سرد و کوهستانی است و مردم آن به زبان آذری

صحبت ميکنند .آموزش و پرورش منطقۀ هیر در زمان انجام این پژوهش دارای  45باب مدرسه

ابتدایی و  450نفر دانشآموز در پایۀ ا ّول ابتدایی بود (آمار سال تحصیلی  250 .)86-87نفر از
این تعداد پیشدبستانیگذرانده و 200نفرشان پیشدبستانینگذراندهبودند .نخست تعداد  15باب
مدرسه از بین  45مدرسۀ موجود در منطقۀ یادشده که جامعۀ آماری در آنها مشغول به تحصیل

بودند به صورت تصادفی انتخاب شدند ،سپس در این مدارس ،دانشآموزان پيشدبستانيگذرانده

و پيشدبستانينگذرانده مشخص شدند و 60نفر آنان ( 30نفر پيشدبستانيگذرانده و  30نفر
پيشدبستانينگذرانده) با استفاده از لیست افراد به صورت تصادفی به عنوان نمونۀ آماری انتخاب
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شدند .افرادی که از لحاظ زمینههای مختلف مدنظر در پژوهش حاضر متفاوت از اکثریت افراد

نمونۀ آماری ظاهر شدند از گروهها کنار گذاشته شدند و افراد دیگری از لیست دانشآموزان
ابتدایی در مدارس یادشده ،انتخاب ودرصورت همگنبودن با سایر افراد دو گروه انتخابشده،

جایگزین آنان شدند .ابزار سنجش اين پژوهش ،پرسشنامۀ همتاسازي گروهها و آزمون رشد زبان

( 14)TOLD-P:3است .اين آزمون مهارت زبان شفاهي (گوشكردن ،سازماندهي ،صحبتكردن،
معناشناسي ،نحو و واجشناسي) را ميسنجد و جهت تحليل دادهها از جداول تفسير آزمون رشد

زبان ،آزمون فاصلهایتی و آزمون رتبهای یومانويتني استفاده شده است.

آزمودنیها :آزمودنیهای پژوهش حاضر در زمان اجرای آزمون  6تا  7سالهبوده و در سال

تحصیلی  86-87در پایۀ ا ّول ابتدایی تحصیل میکردند .آزمون در ماه ا ّول سال تحصیلی یعنی

در مهرماه صورتگرفت .الزم بهتوضیح است که از  60نفر نمونۀ انتخابشده 28 ،نفر پسر و

 32نفر دختر بودند.

از نظر اقتصادی ،خانوادههای آزمودنیها متوسطبهپایین بودند و اکثرا ً شغل کشاورزی و

دامداری داشتند .بعضیها نیز بهصورت فصلی در شهرهای دیگر بهخصوص تهران ،کار ميکردند.

بیش از  90درصد والدین جامعۀآماری ،تحصیالت زیر دیپلم داشتند و تحصیالت اعضای دیگر
خانواده به سطح ابتدایی ،راهنمایی یا متوسطه محدود میشد .محل سکونت همۀ آزمودنيهاي

نمونۀآماری منطقه هیر بوده است .اکثر آزمودنیهای نمونۀ آماری ابراز میداشتند که تلویزیون
و ویدئو تماشا ميکنند و در خانوادۀ آنها از رادیو نیز بهصورت محدود استفادهمیشود .همچنین

اظهار میداشتند که بیشترشان شبکههای محلی را گوش ميکنند .مطالعۀ (کتاب ،روزنامه ،مجله
و )...اعضای خانواده خیلی محدود و درصد ناچیزی بود بهطوریکه ميتوانگفت خانوادهها

مطالعۀ آزاد نداشتند .میزان مسافرت به جاهای دیگر بهخصوص مناطق فارسنشین خیلی نادر بود

و در طول سال تعداد انگشتشماري از آزمودنیها یکیدوبار به تهران یا شمال مسافرت کرده

بودند که درطول اين مدت كوتاه چندان درگير تكلم به زبان فارسي نبودهاند .در خانهنیز همه به

زبان آذری صحبت ميکردند .تنها در مواردي نادر ،آزمودنیها با خواهر یا برادر بزرگترشان و

یا با والدین خود ک ه از مسافرتکاری برگشتهبودند ،چند جملهای به زبان فارسی صحبت کرده

بودند .تعداد محدودی از آنها موقعی که اقوامشان از مناطق فارسنشین به خانه آنها آمد ه بودند،
چند جملهاي به فارسی دست و پاشکسته صحبت کرده بودند.
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آزمون رشد زبان ()TOLD-P :3

آزمون رشد زبان تالیف نیوکامر و هامیل ( )1998است که توسط حسن زاده و مینایی ()1381
به زبان فارسی انطباق و هنجاریابی شدهاست و مبتني بر يك مدل دوبعدي است .در يك بعد
آن نظامهاي زبانشناختي با مؤلفههاي گوشکردن ،سازماندهي و صحبتكردن و در بعد ديگر
آن مختصات زبانشناختي با مؤلفههاي معناشناسي ،نحو و واجشناسي قراردارد .الگوي دوبعدي
مورد اشاره ،اساس نظري تهيۀ  9خردهآزمون را تشکیل ميدهد .شش خردهآزمون مربوط به
معناشناسي و نحو ،جزو خردهآزمونهاي اصلي و  3خردهآزمون مربوط به واجشناسي ،جزو
خردهآزمونهاي تكميلي ميباشند .تصوير مدل دوبعدي درجدول  1ارائه شدهاست.
16

15

جدول  :1مدل دو بعدي ساختار زباني
نظامهاي زبانشناختي

گوشكردن

سازماندهي

صحبتكردن

معناشناختي

واژگان تصويري

واژگان ربطي

واژگان شفاهي

نحو

درك دستوري

تقليد جمله

تكميل دستوري

واجشناسي

تمايزگذاري كلمه

تحليل واجي

توليد كلمه

مختصات زبانشناختي

الف .مختصات زبان شناختی

 .1مختصۀ معناشناسی :این مختصه به مطالعة معنا در زبان و یا رابطة میان زبان و تفکر
میپردازد و شامل سه خردهآزمون است:
الف .واژگان تصویری :این خردهآزمون معناشناختی دارای  30گویه است و میزان درک
کودک از معانی مرتبط با کلمات فارسی را اندازهگیری میکند.
ب .واژگان ربطی :این خردهآزمون معناشناختی که  30گویه دارد ،به سنجش توانایی کودک
در درک و بیانشفاهیِ ارتباط میان دو کلمه میپردازد.
ج .واژگان شفاهی :این خردهآزمون معناشناختی 28 ،گویه دارد و به اندازهگیری توانایی
کودک در ارائۀ تعاریف شفاهی از کلمات رایج فارسی میپردازد.
 .2مختصۀ نحوی :این مختصه مربوط به دستور یا ساختار زبان میشود و بهوسیلة سه
خردهآزمون ارائه شدهاست.
الف .درک دستوری :این خردهآزمون نحوی 25 ،گویه دارد و به توانایی کودک در درک
ت هستند،
و فهم نظم و ترتیب کلمات و معنای جمالت که دارای ساختارهای نحوی متفاو 
میپردازد.
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ب .تقلید جمله :این خردهآزمون نحوی که بهصورت  30گویهای طراحیشده است ،به
اندازهگیری توانایی کودکان در تولید صحیح جمالت فارسی میپردازد (مثال درضمیمة .)1
ج .تکمیل دستوری :این خردهآزمون نحوی 28 ،گویه دارد و به سنجش توانایی کودکان در
شناختن ،فهمیدن و بهکارگیری اشکال ساخت واژهاي (یعنی ضمایر ،صفات ،پیشوندها ،پسوندها
و  )...در بافت جمله میپردازد.
 .3مختصۀ واجشناسی :این مختصه به نظام آوایی زبان و طبقهبندی آواها مربوط است و
بهوسیلۀ سه خردهآزمون اندازهگیری میشود.
الف .تمایزگذاری کلمه :این خردهآزمون واجشناختی با داشتن  20گويه به سنجش توانایی کودکان
در تشخیص تفاوتهای موجود در صداهای گفتاری مشخص میپردازد.
ب .تحلیل واجی :این خردهآزمون واجشناختي  14گویه دارد و یک تکلیف سازماندهی
میباشد که به بررسی توانش کودک در مورد نظام واجشناختی زبان فارسی میپردازد (توانایی
بخشکردن کلمات).
ج .تولید کلمه :این خردهآزمون واجشناختی  20گویه دارد و توانایی کودک در تولید صداهای
گفتاری مهم زبان فارسي را اندازهگیری میکند .محتوای واقعی خردهآزمونهای تمایزگذاری
کلمه و تولید کلمه بیشتر به اندازهگیری گفتاری میپردازد تا زبان.

ب .نظامهای زبان شناختی

 .1نظام گوشکردن :این نظام یک مهارت دریافتیاست که جنبههایی از عملیات رمزگشایی
موجود در درکگفتار را میسنجد .اینسنجش با سه خردهآزمون واژگان تصویری (معناشناسی)،
ت میگیرد.
درک دستوری (نحو) و تمایزگذاریکلمه (واجشناسی) صور 
 .2نظام سازماندهی :این نظام شامل راهکارهایی است که برای سازماندهی زبان گفتاری از آنها
استفاده میشود .این راهکارها بهوسیلة سه خردهآزمون تحلیل واجی (واجشناسی) ،واژگان ربطی
(معناشناسی) و تقلید جمله (نحو) اندازهگیریمیشوند .راهکارهایی همچون تداعیکردن ،تبدیلنمادها،
ترکیب و تفکیک اطالعات و فراخوانی اطالعاتی که قب ً
ال فراگرفته شده از این مواردند .بهبیانیدیگر،
کودکان اشکال نمادین ،مانند کلمات و تصاویر ،را به مجموعة اطالعاتی که قب ً
ال کسبکردهاند ارتباط
میدهند تا بتوانند رابطة بین یک نماد (مانند یک کلمه) و نماد دیگر را درک یا تداعیکنند.
 .3نظام صحبتكردن :این نظام ،جنبههای رمزگذاري را که برای تولید گفتار معنیدار استفاده
میشود ارزیابی میکند .این ارزیابی بهوسیلة سه خردهآزمون تولید کلمه (واجشناسی) ،واژگان
شفاهی (معناشناسی) و تکمیل دستوری (نحو) صورتمیگیرد.
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ج .ترکیبها

خردهآزمونها ميتوانند با توجه به نظامها و یا مختصههای مشترک گروهبندی شوند و
ترکیبهای زیر را بهوجود آورند:
 .1گوشکردن (واژگان تصویری  +درک دستوری)  .2سازماندهی (واژگان ربطی  +تقلید
جمله)  .3صحبتکردن (واژگان شفاهی  +تکمیل دستوری)  .4معناشناسی (واژگان تصویری
 +واژگان ربطی  +واژگان شفاهی)  .5نحو (درك دستوري  +تقليد جمله  +تكميل دستوري)
 .6زبانگفتاري (واژگان تصویری  +واژگان ربطی  +واژگان شفاهی  +درک دستوری  +تقلید
جمله  +تکمیل دستوری).

زیر مجموعههای آزمون رشد زبان

آزمون رشد زبان با استفاده از کتاب آزمون رشد زبان ( ،)TOLD-P:3کتابچۀ ثبت نمرات
و رسم نیمرخ و کتاب تصاویر اجرا میشود.
نمرات آزمون و تفسیر آنها :از این آزمون ،پنج نوع نمره حاصل میشود:
الف .نمرات خام :نمرات خام صرف ًا تعداد گویههایی هستند که در هر خردهآزمون نمرۀ
صحیح بهآنها تعلق ميگیرد .این نمرات دارای ارزش محدودی هستند و نميتوان برای تفاسیر
بالینی در مورد عملکرد فرد ،آنها را مورد استفاده قرارداد.
ب .معادلهایسنی :معادلهای سنی آزمونها معموالً براساس محتوای آزمون نامگذاری
میشوند (بهعنوان مثال ،آزمونخواندن = سن خواندن ،آزمون واژگان = سنواژگان) .معادلهای
سنی مربوط به آزمونهای توانایی ذهنی یا سن عقلی میشود .این نمرات با محاسبۀ میانگین
نمرات گروه هنجاری در فواصل  6ماهه بهدست میآیند .معادلهایسنی برای هر نمرة خامی که
از یک خردهآزمون بهدست میآید ،از طریق فرایند درونیابی ،برونیابی و هموارسازی حاصل
میشوند .نمرات خام خردهآزمونها با استفاده از جدول  ،2به معادلهای سنی تبدیل میشوند.
برای مثال معادل سنی نمرة خام  13در خردهآزمون واژگان تصویری 3 ،سال و  6ماه است.
ج .صدکها :به صدکها نمرات یا رتبههای درصدی نیز گفته میشود .آنها نشاندهندۀ
درصدی از توزیع هستند که مساوی یا پایینتر از یک ارزش خاص قرار ميگیرند.
د .نمرات استاندارد خردهآزمونها :گویاترین نشانۀ عملکرد کودک در خردهآزمونها به
وسیلۀ نمرات استاندارد ارائه میشود .نمرات استاندارد ،شکل تبدیلی نمرات خام هستند که
میانگین و انحراف معیار مشتركی را برای خردهآزمونها ایجاد ميکنند .برای هر یک از 9
خردهآزمون در هر سطح سنی ،میانگین  10و انحراف معیار  3در نظر گرفت ه شده است .از این
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رو ،نمرات استاندارد بهترین وسیلۀ ارزیابی نقاط ضعف و قوت کودک در  9حوزۀ مهارتی این
آزمون هستند .جهت تفسیر نمرات استاندارد خردهآزمونها از جدول  2استفادهمیشود.
جدول  :2راهنماي تفسير نمرات استاندارد خردهآزمونها
نمرة استاندارد

توصيف

 %در توزيع نرمال

17-20

بسيار عالي

2/34

15-16

عالي

6/87

13-14

باالتر از متوسط

16/12

8-12

متوسط

49/51

6-7

پايينتر از متوسط

16/12

4-5

ضعيف

6/87

1-3

بسيار ضعيف

2/34

در واقع ،نمرات استاندارد امکان سنجش بهتر توانایی زبانی کودک را برای آزمونگر فراهم
ميکنند .مث ً
ال اگر کودکی در همۀ خردهآزمونها نمرۀ استاندارد  10کسبکند ،عملکرد او «متوسط»
ارزیابی میشود .با این وجود اگر نمرۀ استاندارد او در واژگان تصویری  14و در واژگان شفاهی
 6باشد ،در یک خردهآزمون «باالتر از متوسط» و در دیگری «پایین تر از متوسط» در نظر گرفته
میشود.
هـ ..بهرههای مرکب :اگرچه بررسی تفاوتهای فردی را ميتوان با نمرات استاندارد
خردهآزمونها انجام داد ،لیکن برای این منظور استفاده از بهرههای مرکب ترجیح داده میشود
زیرا نتایج حاصله معتبرتر هستند .در واقع ،بهرههایمرکب نمراتی هستند که براساس ترکیبات
گوناگون خردهآزمونها محاسبه میشوند .این بهرهها از آن جهت که امکان ارزیابی توانایی فرد
در سازههای گنجاندهشده در آزمون را در اختیار آزمونگر قرار ميدهند سودمند هستند .به این
معنی که آزمونگر ميتواند عالوه بر ارزیابی عملکرد فرد در خردهآزمون خاص ،توانایی او را
در ارتباط با نظامها ،ویژگیها و زبانکلی ارزیابیکند .بهرههای مرکب با جمعكردن نمرههای
استاندارد خردهآزمونهای مربوط و تبدیل حاصلجمع آنها به یک بهره بهدست ميآیند .در این
بهرهها میانگین  100و انحراف معیار  15درنظر گرفتهمیشود .جهت تفسیر بهرهها از جدول 3
استفاده میشود.
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جدول  :3راهنماي تفسير بهرههاي مركب
نمرة استاندارد

توصيف

 %در توزيع نرمال

< 131

بسيار عالي

2/34

121-13

عالي

6/87

111-12

باالتر از متوسط

16/12

90-110

متوسط

49/51

80-89

پايينتر از متوسط

16/12

70-79

ضعيف

6/87

> 69

بسيار ضعيف

2/34

بهرههای ب ه کار رفته در این بخش بهرههای واقعی نیستند زیرا از طریق انجام عمل تقسیم محاسبهنمیشوند .با

اینوجود ،عرف روانسنجی استفاده از اصطالح بهره را ،بهدلیل اینکه این اصطالح با نمرۀ استانداردی بهکارميرود
که دارای میانگین  100و انحراف معیار  15است ،ميپذیرد .شش بهرهای که بهوجود ميآید ،نشاندهندۀ وضعیت فرد

در ارتباط با سازههایزبانی گنجاندهشده در این آزمون هستند .این بهرهها توانایی کودک را در ارتباط با زبا ن کلی،

معناشناسی ،نحو ،گوشکردن ،سازماندهی و صحبتکردن نشان ميدهند .بهرههاي مركب بدين قرارند:

الف .بهرۀ زبانگفتاری :این بهره شامل نمرات استاندارد شش خردهآزمونی است که جنبههای معنایی و نحوی را

اندازه ميگیرند .به این دلیل این بهره در میان شش بهرۀ دیگر ،بهترین و جامع ترین برآورد را از تواناییکلی زبانی فرد

ارائهميدهد .بهتعبیری متفاوت ،تمامی ویژگیها و نظامهای مرتبط با زبان در این نمره گنجاندهمیشود.

ب .بهرۀ معناشناسی :داشتن خزانۀ لغات تواناییمعنایی ویژهای است که با بهرۀ معناشناسی ارزیابی میشود.

کودکان موفق در این بهره نکات زیادی در بارۀ کلمات ميدانند.

ج .بهرۀ نحوی :تواناییهایی که با این بهره اندازهگیری میشوند کودكان را به درک و تولید جمالت قابل قبول

قادر ميسازند.

معرف توانایی کودک در درکگفتار است.
د .بهرۀ گوشکردن :نام دیگر این بهره ،زبا ِن دریافتی است و ّ

هـ  .بهرۀ سازماندهی :نشاندهندۀ توانایی فرد در سازماندهی اطالعات زبانشناختی از طریق طبقهبندی است

و کودکانی که دارای شاخص باالیی از این بهره هستند می توانند اشکال نمادین را به راحتی به اطالعات قبلی خود

مرتبط سازند.

و .بهرۀ صحبتکردن :این بهره معرف زبا ن بیانی (یعنی توانایی بیان افکار ب ه صورت شفاهی) کودک است .این

بهره شامل مهارتهای الزم برای فرمولبندی عقاید ،انتخاب کلمات دقیق و سازماندهی آنها از لحاظ دستوری به

صورت یک پیام شفاهی است.

تأثیر آموزشهای پیشدبستانی بر رشد مهارتهای شفاهی دانشآموزان آذریزبان در پایة اول ابتدایی
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اجرای آزمون رشد زبان

قبل از اجرای آزمون ،شرکتکنندگان در مطالعه از نظرسواد والدین ،محل سکونت ،میزان
صحبتکردن به زبان فارسی ،میزان استفاده از رسانه ،سن و مدت تحصیل قبل از دبستان همتا
شدند.سن دانشآموزان شرکتکننده در مطالعه  6تا  7سال و مدت آموزش پیشدبستانی آنها
یک سال است.آزمون بهصورت انفرادی و در دو مرحله بهاجرا درآمد؛ در مرحلۀ ا ّول پس از
توزیع و جمعآوری پرسشنامه همتاسازی 6 ،خردهآزمون اصلیاجرا شد .بعد از تنفس کوتاهی،
مرحله دوم یعنی  3خردهآزمون تکمیلی ،انجامگرفت .با توجه به اینکه بعضی از آزمودنیها
زودتر خستهمیشدند دفعات زمان تنفس آنها مکرر بود .براي ترغيب آزمودنیها نسبت به ادامۀ
آزمون ،خوراکی و جوایزی هم بهآنها دادهشد .چنانکه از ظاهر امر پیدا بود ،آستانۀ صبر و تحمل
پيشدبستانينگذراندهها نسبت به پيشدبستانيگذراندهها پایینتر بود.

یافتهها

تحلیل نمرات بر اساس آزمون رشد زبان

مقايسۀ ميانگين نمرات خام و معادلهاي سني پيشدبستانيگذراندهها و نگذراندهها و تبديل
نمرات خام به معادلهایسني دوگروه در جدول  5نمايان است .در همۀ خردهآزمونها توانايي
گروه پيشدبستانيگذراند ه از گروه پيشدبستانينگذرانده باالتر است.
جدول  :5مقايسه ميانگين نمرات خام و معادلهاي سني دو گروه
گروههاي آزمودني

پيشدبستاني گذرانده

پيشدبستاني نگذرانده

خرده آزمونها

نمره خام

معادل سني

نمره خام

معادل سني

 .1واژگان تصويري

19

4-6

15

3-9

 .2واژگان بصري

15

7-3

7

3-6

 .3واژگان شفاهي

12

6-0

6

3-9

 .4درك دستوري

15

5-0

9

3-3

 .5تقليد جمله

11

4-9

5

3-3

 .6تكميل دستوري

12

5-3

6

3-6

 .7تمايزگذاري كلمه

12

3-9

7

3-3

 .8تحليل واجي

9

6-0

4

4-3

 .9توليد كلمه

15

4-3

11

3-6
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همانگونهكه معادلهایسني نشان ميدهد ،بهطور ميانگين توانايي گروه پيشدبستانيگذرانده
حدودا ً  18ماه از گروه پيشدبستانينگذرانده باالتر است.
معادلهای سنی گروه پيشدبستانيگذرانده از سن معيار ( )6-6كمي پايينتر است .به بیان

دیگر ،حتی حضور یکسالۀ دانشآموزان آذریزبان در دورۀ پيشدبستاني نیز برای ارتقاء آنان به
سن معیار کافی نبوده است.

میانگین نمرات استاندارد خردهآزمونهای دو گروه موردمطالعه :میانگین نمرات استاندارد

آزمودنیهای هر دوگروه بهتفکیک جنسیّت ،در جدول  6نشان دادهشدهاست .تفسیر دقیق هر یک از

خردهآزمونها با استفاده از جداول ( 2تفسیر نمرات استاندارد) و  6در قسمت بعدی ارائه شده است.
جدول  :6ميانگين نمرات استاندارد هر دو گروه به تفكيك جنسيت
گروههاي آزمودني
خردهآزمونها

گروه پيشدبستاني گذراندهها

گروه پيشدبستاني نگذراندهها

پسر

دختر

ميانگين

پسر

دختر

ميانگين

1

واژگان تصويري

8

8

8

7

6

7

2

واژگان ربطي

11

12

11

7

7

7

3

واژگان شفاهي

10

10

10

8

6

7

4

درك دستوري

8

8

8

5

4

4

5

تقليد جمله

8

9

8

5

5

5

6

تكميل دستوري

8

9

8

4

4

4

7

تمايزگذاري كلمه

4

5

5

3

3

3

8

تحليل واجي

9

9

9

7

7

7

9

توليد كلمه

5

6

6

5

3

4

مقایسۀ بهرههای مرکب آزمودنیهای دوگروه :همانطور که قب ً
ال توضیح دادهشد ،بهرههای

مرکب توانایی آزمودنیها را در ارتباط با نظامها ،ویژگیها و زبانکلی ارزیابی ميکنند .این بهرهها

ی مرکب هر دوگروه در جدول
توانایی کودک را در سازههای اصلی آزمون نشان ميدهند .بهرهها 
 7ارائهشدهاست.

تأثیر آموزشهای پیشدبستانی بر رشد مهارتهای شفاهی دانشآموزان آذریزبان در پایة اول ابتدایی
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جدول  :7بهرههاي مركب آزمودنيهاي هر دو گروه به تفكيك جنسيت
گروهها
تركيبها

گروه پيشدبستاني گذراندهها

گروه پيشدبستاني نگذراندهها

پسر

دختر

ميانگين

پسر

دختر

ميانگين

زبان گفتاري

94

97

94

75

68

71

گوشكردن

90

90

90

79

72

72

سازماندهي

98

103

98

77

77

77

صحبتكردن

95

97

95

78

72

76

معنيشناسي

98

100

98

85

79

81

نحو

89

93

89

68

65

65

با نگاهی به جدول  7و با مراجعه به جدول ( 3راهنمای تفسیر بهرههای مرکب) ميتوا ن
دیدکه میانگین بهرههایمرکب گروه پیشدبستانیگذرانده در بهرههای زبانگفتاری ،گوشکردن،
سازماندهیگفتار ،صحبتکردن ،معناشناسی و واجشناسی در سطح متوسط و در بهرۀ نحو
ی مرکب گروه پیشدبستانینگذرانده در بهرههای
پایینتر از متوسط بود ،ولی میانگین بهرهها 
زبانگفتاری ،گوشدادن ،سازماندهیگفتار و صحبتکردن ضعیف ،در بهرۀ معناشناسی پایینتر از
متوسط و در نحو بسیار ضعیف بود.

مقایسة دو گروه پیشدبستانیگذرانده و نگذرانده بر اساس نمرات استاندارد

در این قسمت نتایج حاصل از اجرای آزمون فاصلهایتی (برای نمرات دارای توزیع نرمال)
و آزمون رتبهای ( Uبرای نمرات بدون توزیع نرمال) بین میانگین و رتبههای نمرات استاندارد
گروههای پیشدبستانیگذرانده و نگذرانده برای هریک از خردهآزمونها ارائهميشود .همچنین
با لحاظ جدولهای  2و  ،6توانایی هر یک از گروهها از نظر این خردهآزمونها تفسیرميگردد.
سپس با استفاده از جدول راهنمای تفسیر بهرههای مرکب ،عملکرد گروه پیشدبستانیگذرانده
وگروه پیشدبستانینگذرانده از نظر بهرههای مختلف زبان فارسی با هم مقایسه میشوند.
 .1واژگان تصويري :در تحليلي كه توسط آزمون رتبهایي  Uروی نمرات واژگان تصویری
کسبشده توسط دو گروه انجام شد ،معنیدار بودن تفاوت موجود بین دو گروه مشخص
شد ( .)Z = 220, p < 0/001, n1 = 30, n2 = 30با توجه به جداول  2و  ،6توانايي گروه
پيشدبستانيگذرانده متوسط و گروه پيشدبستانينگذرانده پايينتر از متوسط ظاهر شد.
 .2واژگان ربطي :در اين خردهآزمون نیز بين توانايي گروه پيشدبستانيگذرانده و نگذرانده
تفاوت وجود داشت .بدينمعنا 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 رتبهایي  Uمعنی دار بودن این تفاوت
را مشخص کرد ( .)Z = 87/5, p < 0/001, n1 = 30, n2 = 30با توجه به جداول  2و ،6توانايي
گروه پيشدبستاني گذرانده در تشخيص ارتباط ميان دو كلمه ،يا سازماندهي زبان دريافتي،
متوسط و توانایی گروه پيشدبستانينگذرانده پايينتر از متوسط بود.
 .3واژگان شفاهي :در اين خردهآزمون بين توانايي گروه پيشدبستانيگذرانده و نگذرانده
تفاوت وجود داشت و در تحليلي كه توسط آزمون رتبهایي  Uانجامشد ،معنادار بودن آن روشن
شد ( .)Z = 79/5, p < 0/001, n1 = 30, n2 = 30با توجه به جداول  2و  ،6ميتوانگفت که
توانايي گروه پيشدبستانيگذرانده در واژگان شفاهي متوسط و توانایی گروه پيشدبستانينگذرانده
پايينتر از متوسط بود.
 .4درك دستوري :در اين خردهآزمون بين گروه پيشدبستانيگذرانده و نگذرانده تفاوت
دیدهشد .بهعبارت ديگر ،توانايي گروه اول در درك و فهم معنايي جمالت و ساختار نحوي،
بهتر از گروه دوم بود و در تحليلي كه توسط آزمون رتبهایي  Uانجامشد ،معنیدار بودن آن
مشخصگردید ( .)Z = 116/5, p < 0/001, n1 = 30, n2 = 30با توجه به جداول  2و ،6توانايي
گروه پيشدبستانيگذرانده در درك معنايي جمالت و ساختار نحوي متوسط و توانایی گروه
پيشدبستانينگذرانده ضعيفبود.
 .5تقليد جمله :در اين خردهآزمون نیز بين توانايي گروه پيشدبستانيگذرانده و نگذرانده
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 رتبهایي  Uانجا م شد ،معنادار بودن آن
مشخصشد ( .)Z = 183, p < 0/001, n1 = 30, n2 = 30با توجه به جداول  2و ،6توانايي گروه
پيشدبستانيگذرانده در تقليد جمله متوسط و توانایی گروه پيشدبستانينگذرانده ضعيف ظاهرشد.
 .6تكميل دستوري :در اين خردهآزمون ميان توانايي گروه پيشدبستانيگذرانده و نگذرانده
تفاوت وجود داشت .توانايي گروه اول در شناختن ،فهميدن و بهكارگيري اشكال تكواژ زبان
فارسي بهتر از گروه دوم بود و در تحليلي كه توسط آزمون رتبهاي یومانويتني انجام شد،
معنادار بودن آن مشخص شد ( .)Z = 142, p < 0/001, n1 = 30, n2 = 30با توجه به
جداول  2و  ،6توانايي گروه پيشدبستانيگذرانده در تكميل دستوري متوسط و توانایی گروه
پيشدبستانينگذرانده ضعيف نمودار شد.
 .7تمايزگذاري كلمه :چنانکه آزمون رتبهاي یومانويتني نشان داد در اين خردهآزمون دو
گروه مورد مطالعه عملكرد تقريب ًا مشابهي داشتند ( .)Z = 358, p < 0/001, n1 = 30, n2=30با
توجه به جداول  2و  ،6توانايي گروه پيشدبستانيگذرانده در تمايزگذاري كلمه ضعيف و توانایی
گروه پيشدبستانينگذرانده خيلي ضعيفبود.
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 . 8تحليلواجي :توانايي گروه اول در توانش نظام واجشناختي يا بخشكردن کلمات فارسي،
بهتر از گروه دوم بود و آزمون رتبهاي  Uمعنیدار بودن آن را مشخص نمود ( < Z = 239/5, p
 .) 0/001, n1 = 30, n2 = 30با توجه به جداول  2و  ،6توانايي گروه پيشدبستانيگذرانده در تحليل
واجي متوسط و توانایی گروه پيشدبستانينگذرانده پايينتر از متوسط ارزیابی شد.
 -9توليدكلمه :در اين خردهآزمون توانايي گروه ا ّول در توليد صداهايگفتاري مهم زبان
فارسي بهتر از گروه دوم بود و در تحليلي كه توسط آزمون رتبهایي  Uانجام شد ،تفاوت معنادار
ظاهرشد( .)Z = 201, p < 0/001, n1= 30, n2=30
با توجه به جداول  2و  ،6توانايي گروه پيشدبستانيگذرانده در توليد كلمه متوسط و توانایی
گروه پيشدبستانينگذرانده ضعيف بود .مقایسۀ آماری دو گروه در خردهآزمونهای یاد شده در
جدول  8ارائهشدهاست.
جدول  : 8خالصة نتايج خردهآزمونها

تحليل براساس جدول تفسير
نمرات استاندارد

نتايج تحليل رتبهاي
U

خردهآزمونها

معيار سنجش

واژگان
تصويري

معناشناسي :ميزان درك كودك از
معاني مرتبط با كلمات فارسي

متوسط

واژگان ربطي

معناشناسي :درك و بيان شفاهيِ
ارتباط ميان دو كلمه

متوسط

پايينتر از متوسط

متوسط

پايينتر از متوسط

تفاوت معنيدار است
()Z= 79/5 ، p< 0/001

درك دستوري

نحو :درك و فهم جمالت با
ساختارهاي نحوي

متوسط

ضعيف

تفاوت معنيدار است
()Z= 116/5 ، p< 0/001

تقليد جمله

نحو :توليد صحيح جمالت فارسي

متوسط

ضعيف

تفاوت معنيدار است
()Z= 183 ، p< 0/001

نحو :شناختن ،فهميدن و بهكارگيري
تكميل دستوري اشكال ساختواژي با تكميل جمالت
ناكامل در زبان فارسي

متوسط

ضعيف

تفاوت معنيدار است
()Z= 142 ، p< 0/001

تمايزگذاري
كلمه

واجشناسي :تشخيص تفاوتهاي
موجود در صداهاي گفتاري

ضعيف

بسيار ضعيف

تفاوت معنيدار است
()Z= 358 ، p< 0/001

تحليل واجي

واجشناسي :توانايي بخشكردن
كلمات

متوسط

پايينتر از متوسط

تفاوت معنيدار است
()Z= 239/5 ، p< 0/001

توليد كلمه

واجشناسي :توليد صداهاي گفتاري
مهم زبان فارسي

متوسط

ضعيف

تفاوت معنيدار است
()Z= 201 ، p< 0/001

معناشناسي :ارائة تعاريف شفاهي از
واژگان شفاهي
كلمات رايج فارسي

گذراندهها

نگذراندهها
پايينتر از متوسط

تفاوت معنيدار است
()Z= 220 ،p< 0/001
تفاوت معنيدار است
()Z= 87/5 ، p< 0/001
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مقایسة دو گروه پیشدبستانیگذرانده و نگذرانده بر اساس بهرههایمرکب

همانطور كه پیشتر نیز ذکر شد ،بهرههاي مركب براساس تركيبات گوناگون خردهآزمونها
محاسب ه ميشوند و توانايي كودك را در ارتباط با زبانكلي ،معناشناسي ،نحو ،گوشكردن،
سازماندهي و صحبتكردن نشان ميدهند.
در اين قسمت نتايج بهرههايمركب را براساس جداول  3و  7ارائه ميدهیم.
 .1بهرۀ زبانگفتاري :اين بهره ،تركيبي از شش خردهآزمون واژگان تصويري ،ربطي ،شفاهي
درك دستوري ،تقليد جمله و تكميل دستوري است .این بهره بهترين و جامعترين برآورد را
از تواناييكلي زباني فرد ارائهميدهد و تمامي ويژگيها و نظامهاي مرتبط با زبان در اين نمره
گنجاندهميشوند .عملكرد گروه ا ّول در جنبههاي معنايي و نحوي بهتر از عملكرد گروه دوم بود.
آزمونتی معنادار بودن اين تفاوت رانشان داد(  .)t = 6/49, p < 0/001, n1 = 30, n2 =30با توجه
به جداول  3و  ،7عملكرد گروه ا ّول در زبانگفتاري متوسط و عملكرد گروه دوم ضعيف ظاهر شد.
 .2بهرۀ گوشكردن :اين بهره تركيبي از دو خردهآزمون واژگان تصويري و درك دستوري است.
عملكرد گروه ا ّول در دركگفتار ،بهتر از گروه دوم بود .در تحليلي كه بهوسيلۀ آزمون رتبهاي U
انجا م گرفت ،معنادار بودن اينتفاوت مشخصشد (.)Z = 148, p < 0/001, n1 = 30, n2 = 30
با توجه به جداول  3و ، 7عملكرد گروه ا ّول در گوشكردن متوسط ،وعملکردگروه دوم ضعيف
ظاهر شد.
 .3بهرۀ سازماندهي :اين بهره تركيبي از دو خردهآزمون واژگان ربطي و تقليد جمله است .گروه ا ّول در

سازماندهي اطالعات زبانشناختي از طريق طبقهبندي ،بهتر از گروه دوم بودند .در تحليلي كه بهوسيلۀ آزمونتی

انجامگرفت ،معنادار بودن اينتفاوت ،مشخصشد ( .)t = 6/49, p < 0/001, n1 = 30, n2 = 30با
توجه به جداول  3و ،7عملكرد گروه ا ّول در سازماندهي متوسط و عملكرد گروه دوم ضعيف
ارزیابیشد.
 .4بهرۀ صحبتكردن :اين بهره ،تركيبي از دو خردهآزمون واژگان شفاهي و تكميل دستوري
است .افراد گروه ا ّول مهارتهاي الزم براي فرمولبندي عقايد ،انتخاب كلمات دقيق و سازماندهي
آنها را از لحاظ دستوري بهصورت يك پيام شفاهي دارا بودند اما افراد گروه دوم آگاهي اندك،
واژگان ناكافي و دستور زبان غيرقابلقبولي داشتنند .در تحليلي كه بهوسيلۀ آزمونتی انجامگرفت،
معنادار بودن اين تفاوت مشخصشد ( .)t = 6/92, p < 0/001, n1 = 30, n2 = 30با توجه به
جداول  3و ،7عملكرد گروه ا ّول در صحبتكردن متوسط ،و عملکرد گروه دوم ضعيف ارزیابیشد.
 .5بهرۀ معناشناسي :اين بهره ،تركيبي از سه خردهآزمون واژگان تصويري ،ربطي و شفاهي
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است .خزانة لغات گروه ا ّول بهتر از گروه دوم بود .آزمونتی معنیدار بودن اين تفاوت را نشان
داد ( .)t = 6/40, p < 0/001, n1 = 30, n2 = 30با توجه به جداول  3و  ،7عملكرد گروه ا ّول
در معناشناسي متوسط ،و عملکرد گروه دوم پايينتر از متوسط بود.
 .6بهرۀ نحوي :اين بهره ،تركيبي از سه خردهآزمون درك دستوري ،تقليد جمله و تكميل
دستوري است .گروه ا ّول در درك و توليد جمالت قابل قبول از نظر دستور زبان ،صرفهاي
ساختاري ،عالمت جمع و مالكيت بهتر از گروه دوم ظاهر شدند .آزمو ن تی معناداربودن اين
تفاوت را نشان داد ( .)t = 6/34, p < 001, n1 = 30, n2 = 30مقایسۀ آماری دو گروه در
بهرههایمرکب در جدول  9قابلرؤیتاست.
جدول  :9خالصة نتايج بهرههاي مركب گروه پيشدبستاني گذرانده و نگذرانده
بهرههاي
مركب

معيار سنجش

نتايج تحليل (تفسير نمرات بهره
مركب)

نتايج تحليل (آزمونهاي
ي يا رتبهایي )U
فاصلهاي ت 

گذراندهها

نگذراندهها

زبان گفتاري

جنبة معنايي و نحو

متوسط

ضعيف

گوشكردن

زبان دريافتي ،درك گفتار،
كلمات و ساختار نحوي آن

متوسط

ضعيف

تفاوت معنيدار است
()Z= 148 ، p< 0/001

سازماندهي

سازماندهي اطالعات
زبانشناختي از طريق طبقهبندي

متوسط

ضعيف

تفاوت معنيدار است
()t = 6/49 ، p< 0/001

زبان بياني ،فرمولبندي عقايد و
صحبتكردن
سازماندهي از لحاظ دستوري

متوسط

ضعيف

تفاوت معنيدار است
()t = 6/92 ، p< 0/001

متوسط

پايينتر از متوسط

تفاوت معنيدار است
()t = 6/4 ، p< 0/001

پايينتر از متوسط

بسيار ضعيف

معناشناسي
نحو

نتیجهگیری

معناشناسي ،خزانة لغات و
تشخيص كلمات و كاربرد آن

نحو ،درك و توليد جمالت قابل
قبول از نظر دستوري

تفاوت معنيدار است
()t = 6/49 ،p< 0/001

تفاوت معنيدار است
()t = 6/34 ، p< 0/001

چنانکه در بخش یافتههای پژوهش مشخص شد گروه پیشدبستانیگذرانده در همة
خردهآزمونهای رشد زبان و بهرههایمرکب نمرههای باالتری را نسبت به گروه پیشدبستانینگذرانده
کسب نمود .تفاوت موجود بین دو گروه موردمطالعه در پژوهش حاضر در همه خردهآزمونهابه
استثنای تمایزگذاری کلمه-و بهرههایمرکب معنادار بود .تقابل نمرات استاندارد کسب شده توسط
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گروهها (جدول  )6با راهنمای تفسیر نمرات استاندارد خردهآزمونها (جدول  )2نشان داد که
گروه پیشدبستانینگذرانده در خردهآزمونها خیلی ضعیف ،ضعیف ،و یا پایینتر از متوسط
عملکرده در حالیکه گروه پیشدبستانیگذرانده در خردهآزمون تمایزگذاری کلمه ضعیف و
ی مرکب که توسط گروهها
در  8خرده آزمون دیگر متوسط عمل کرد .تقابل نمرات بهرهها 
کسب شد (جدول  )7با راهنمای تفسیر بهرههای مرکب (جدول  )3مشخص نمود که گروه
پیشدبستانینگذرانده در بهرههایمرکب ضعیف ،بسیار ضعیف و یا پایینتر از متوسط عملکرد
و گروه پیشدبستانیگذرانده در همه بهرههایمرکب عملکردی متوسط داشت.
یافتههای مطالعة حاضر نه تنها نشان دهندة ضرورت اجرای آموزشهای پیشدبستانی برای
کلیة کودکان غیرفارسیزبان کشورمان است بلکه به روشنی نشان میدهد که دورة یکسالة
پیشدبستانی تنها میتواند کودکان آذریزبان را به حد متوسط توانش الزم زبان فارسی برساند.
ناگفته پیداست که برای پیشرفت تحصیلی ،حد استاندارد توانش زبان الزم است .پایین بودن
توانش زبان فارسی کودکان آذریزبان که وارد پایة ا ّول ابتدایی میشوند میتواند لطمات عاطفی
و تحصیلی جبران ناپذیری را به این گروه از کودکان وارد سازد.
یافتههای مربوط به واژگان تصویری حکایت از آن دارد که چنانچه کودکان آذریزبان دورة
پیشدبستانی را نگذرانند به احتمال قوی در ارتباط دادن واژگان فارسی با اشیاء ملموس محیط
اطراف خود عاجز خواهند بود که این ضعف میتواند تا حد زیادی کودکان را در پایة ا ّول ابتدایی
با مشکل مواجه سازد و آنها را سردرگم سازد .چنانکه تقیزاده ( ،1351به نقل از دفتر برنامهریزی
و تالیف کتب درسی )1384 ،نیز به این نتیجه رسید ،عملکرد کودکان آذریزبان در صورت
نگذراندن دورة یاد شده در درک معانی واژگان فارسی کندتر خواهد بود .عملکرد پایینتر از
متوسط گروه پیشدبستانینگذرانده حاکی از آن است که کودکان آذریزبان در پایة ا ّول ابتدایی
قادر به درک و بیان شفاهی ارتباط بین دو کلمه نیستند و حتی گذراندن یکسال دورة پیشدبستانی
عملکرد آنها را از این لحاظ فقط تا حد متوسط بهبود میبخشد .چنانکه کزدن ( )2001تاکید
میکند ،فرصت بهکارگیری زبان شفاهی در سنین پایینتر میتواند واژگان ربطی کودکان را تا
حد قابل قبولی ارتقا بخشد و درک و بیان شفاهی ارتباط میان حداقل دو کلمه را برای آنان
میسر سازد .با عنایت به اینکه ارائة تعاریف شفاهی از کلمات رایج زبان فارسی از همان آغاز
ّ
دبستان امری ضروری به حساب میآید عملکرد پایینتر از متوسط گروه پیشدبستانینگذرانده
نشانة ناخوشایندی از مشکالت آنان در دادن پاسخهای حتی کوتاه به سؤاالت مکرر معلمان در
کالسهای ا ّول دبستان به حساب میآید .چنانچه کودکان از ارائة تعریفی کوتاه و شفاهی به
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کلمات متدا ّول زبان فارسی عاجز باشند ،بدونشک کالس پویایی خود را از دست میدهد و
کودکان دچار احساس ناتوانی شده ،و معلم را با چالش دوچندانی مواجه خواهند کرد .چنانکه
کزدن ( )2001تاکید مینماید کودکان بایستی در سنین پایینتر فرصت بهکارگیری زبان شفاهی را
پیدا کنند تا حین ورود به پایة ا ّول دبستان با چالش مورد اشاره مواجه نشوند.
درک دستوری ،خردهآزمون بعدی است که در آن گروه پیشدبستانینگذرانده عملکرد
ضعیفی از خود نشان داد .چنانکه در آزمون رشد زبان (حسنزاده و مینایی )1381 ،نیز اشاره
شده است این خردهآزمون به سنجش درک و فهم جمالت با ساختارهای نحوی میپردازد و
ضعف کودکان در این بعد از زبان فارسی میتواند درک معنای جمالت را با مشکل جدی مواجه
سازد .چنانکه یافتهها نیز نشان داد در این بعد از زبان فارسی کودکانی که تجربة پیشدبستانی
را نداشتند ضعیف عمل کردند وکودکانی که پیشدبستانی را گذرانده بودند عملکرد متوسطی
داشتند .با عنایت به اینکه پردازش نحوی جمالت فرایندی پیچیده است بدون فرصت استفاده از
زبان فارسی در سالهای قبل از دبستان ،بعدا ً در پایه ا ّول دبستان ،این بعد از زبان میتواند چالشی
سخت برای کودکان بهحساب آید .مشکالت کودکان آذری و عربزبان در حوزة نحوی زبان
فارسی در پژوهشی که توسط عصاره ( ،1382به نقل از دفتر برنامهریزی و تالیف کتب درسی،
 )1384انجام گرفته است مطرح شده است.
نکتة جالبتوجه در مورد خردهآزمون تمایزگذاری کلمه این است که گروه پیشدبستانینگذرانده
عملکرد خیلی ضعیف داشت و حتی گروه پیشدبستانیگذرانده نیز نتوانست عملکرد متوسط داشته
باشد بلکه در حد ضعیف عمل نمود .چنین الگویی از یافتهها حاکی از آن است که تمایزگذاری
کلمه چالشانگیزترین بعد زبان فارسی برای کودکان آذریزبان است و نیازمند آموزش جدّ ی
میباشد .چنانکه در آزمون رشد زبان (حسنزاده و مینایی )1381 ،اشاره شده است این خردهآزمون
«برای ارزیابی توانایی کودکان در تمییز بین صداهای گفتاری است» و وقتی دو کلمه گفته میشود
«کودک باید تشخیص دهد که آیا آنها یکسان هستند یا متفاوت» (ص .)43 ،چنانکه کودکان
آذریزبان از طریق آموزشهای حساب شده بر این بعد از زبان در زمان ورود به پایة ا ّول دبستان،
تا حد استاندارد الزم ،مسلط نباشند در زمان تحصیل با چالشی جدی مواجه خواهند شد.
درتجزیهکردن کلمات به واحدهای واجی کوچکتر که به نوعی مرتبط با پردازش زبان شنیداری
است گروه پیشدبستانینگذرانده پایینتر از متوسط ارزیابی شد و گروه پیشدبستانیگذرانده به
حد متوسط رسید .تفاوت معنادار موجود بین دو گروه در این خردهآزمون نشاندهندة آن است که
با اجرای دورههای پیشدبستانی میتوان تا حد مطلوبی این بعد از زبان فارسی را تقویت نمود.
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درصورت عدم اجرای دورههای الزم دانشآموزان آذریزبان ،به ویژه درمناطق محروم کشور،
قادر به تحلیل درست واجی زبان فارسی نخواهند بود.
نتایج مربوط به خردهآزمون تولید کلمه نشان داد که دو گروه عملکرد متفاوت و معناداری
داشتند .گروه پیشدبستانینگذرانده ضعیف و پیشدبستانیگذرانده متوسط عمل کردند .این نتیجه
قابل پیشبینی بود ،چراکه تولید زبان فرایندی است مشکلتر از بقیة ابعاد زبان .بدون فرصت تمرین
قبلی نمیتوان از کودکان آذریزبان انتظار داشت که در تولید کلمات فارسی موفق عمل کنند .با
ایجاد فرصتهای الزم در دورههای پیشدبستانی میتوان اعتمادبهنفس و توانش الزم را در کودکان
آذریزبان برای تولید کلمات زبان فارسی تقویت نمود و اطمینان حاصلکرد که در آغاز تحصیالت
دبستانی قسمتی از مشکالت تولید زبان برای این گروه از کودکان حل خواهد شد.
چنانکه یافتههای پژوهش حاضر نشان داد تفاوت دو گروه پیشدبستانیگذرانده و نگذرانده

در همة بهرههای مرکب (زبان گفتاری ،صحبتكردن ،سازماندهي ،گوشكردن ،معناشناسي و

نحو) معنادار بود و عملکرد گروه پیشدبستانیگذرانده در همة بهرههایمرکب متوسط و عملکرد
پیشدبستانینگذرانده پایینترازمتوسط ،ضعیف و یا بسیار ضعیف ارزیابی شد .همانطور که
نیکوپور ( )1380و دیکنسون ( )2001براساس یافتههای خود نتیجهگیری کردهاند ،دورههای
پیشدبستانی میتواند زبان گفتاری کودکان را تقویت نماید و آنان را برای ورود به دبستان-در
صورتی که زبان آموزش زبانی متفاوت از زبان مادری کودکان باشد-آماده سازد.

به عنوان گام آغازین میتوان از کودکان خواست با تقلید از مربی خود نسبت به تولید کلمه،

عبارات و جمله کوتاه مبادرت نمایند تا به مرور زمان و در اثر ممارست کافی توان الزم را برای
زبان گفتاری بهدست آورند .الزم به یادآوری است که تماشاکردن کارتون به زبان فارسی میتواند

مخزن واژگانی و جمالت کودکان آذریزبان را غنی سازد تا در مرحلة گفتار رمزگذاری برای
آنها آسانتر صورت گیرد.

بهرة مرکب دیگر که به اندازة زبان گفتاری حائز اهمیت است بهرة گوشکردن است .با توجه

به عملکرد ضعیف گروه پیشدبستانینگذرانده در مجموعة آزمونهای تشکیل دهندة بهرةمرکب

گوشکردن ،توجه به این مهارت زبانی از ضرورتهای آموزشهای پیشدبستانی برای کودکان
آذریزبان به حساب میآید .با سوق دادن کودکان به تماشای برنامههای کودکان و نوجوانان و
انجام تکلیفهایی با محوریت گوشکردن ،می توان نسبت به تقویت مهارت گوشکردن اقدام

نمود .حتی مربی میتواند با انجام بازیهایی ،دستوراتی به زبان فارسی صادر کند و کودکان

تأثیر آموزشهای پیشدبستانی بر رشد مهارتهای شفاهی دانشآموزان آذریزبان در پایة اول ابتدایی
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آنها را عم ً
ال اجرا کنند تا هم لحظاتی مفرح و شاد برای کودکان به وجود آید و هم به صورت

غیرمستقیم مهارت گوشکردن آنها تقویت شود.

بهرههای دیگر (سازماندهي ،صحبتكردن ،معناشناسي و نحو) شاخص سازماندهی اطالعات

زبانشناختی« ،توانایی بیان افکار به صورت شفاهی» ،خزانة لغات و توانایی در «تشکیل جمالت
دستوری مناسب» به حساب میآیند (حسنزاده و مینایی .)1381 ،کودکان آذریزبان در صورت

سپری ننمودن دورههای پیشدبستانی ،به حد موردانتظاری از زبان فارسی-در همة ابعاد آن-نائل
نخواهند شد و دستکم در سالهای ا ّول پیشدستانی با افت تحصیلی و مشکالت عاطفی زیادی

مواجه خواهند گشت.
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