 ١٣٠ﺳﺎل ﺳﻮم ﺷﻤﺎره ی  ۱۰ﭘﺎﻳﻴﺰ  ۱۱۸ )١٣٨٨ﺗﺎ (۱۴۱

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ زﺑﺎن آﻣﻮزﻱ دورهﻱ ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ
زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎرﻱ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪﻱ اول دورهﻱ اﺑﺘﺪاﻳﻲ*
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻣﻔﻴﺪی
ﺑﺘﻮل ﺳﺒﺰه۲

ﭼﮑﻴﺪه
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی زﺑﺎن آﻣﻮزی دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ رﺷﺪ زﺑﺎن
ﮔﻔﺘﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪی اول دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺎری اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻤﻌﺎ۸۸۳۴ 
ﻧﻔﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪی  ۱۵ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ۱۰۰ ،ﻧﻔﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان) ۵۰دﺧﺘﺮ و ۵۰ﭘﺴﺮ( ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ۵۰ ،ﻧﻔﺮ دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و  ۵۰ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ
اﻳﻦ دوره را ﻧﮕﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .روش اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ از ﻧﻮع ﭘﺲ روﻳﺪادی ﻳﺎ ﻋ ّﻠﯽ ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای،
و اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،آزﻣﻮن رﺷﺪ زﺑﺎن » «told-p:3ﺑﻮد .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از
ﻃﺮﻳﻖ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ )آزﻣﻮن  (tﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ رﺷﺪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی واژﮔﺎﻧﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی دﺳﺘﻮری اﺳﺖ ،در داﻧﺶآﻣﻮزان
ﭘﺎﻳﻪی اول اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﮐﻪ دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻢﭘﺎﻳﻪی ﺧﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ دوره
را ﻧﮕﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﻴﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان از ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.

ﮐﻠﻴﺪ واژهﻫﺎ :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی زﺑﺎن آﻣﻮزی ،زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری ،دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ.
٭

 .ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ۸۶/۳/۱۳ :
ﺗﺎرﻳﺦ آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ٨٦/٤/٥ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ۸۷/۳/۲۶ :
 .١اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﯽ

 .٢ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ی آﻣﻮزش ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﻬﺎی اﺗﻮﺑﺎن ﻫﻤﺖ ﻏﺮب ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ و روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻠﻔﻦ۰۹۱۲۲۴۰۰۶۶۵ :
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽfar-mofidi@yahoo.com :

۱

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی زﺑﺎن آﻣﻮزی دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪی اول دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ١٣١

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﻮدﮐﯽ اوﻟﻴﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ دورهی زﻧﺪﮔﯽ آدﻣﯽ اﺳﺖ .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ در اﻳﻦ دوره ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ
و رﻓﺘﺎری اﻧﺴﺎن ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،دوران ﮐﻮدﮐﯽ را دوراﻧﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز و ﻣﺜﺒﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ دوران در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﺷﺨﺼﻴﺖ ،ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی و ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﺗﺎ آن ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮدهی
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم)ص(» :ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﻋﻠﻢ در ﮐﻮدﮐﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﺣﮏ ﺷﻮد »)ﻣﻴﺮزا
ﺑﻴﮕﯽ.(۵ :۱۳۷۰ ،
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮاوان داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺳﻮ ،۱ﭘﺴﺘﺎﻟﻮزی ،۲ﻣﻮﻧﺘﻪ ﺳﻮری،۳
ﻓﺮوﺑﻞ ،۴ﭘﻴﺎژه ،۵دﻳﻮﻳﯽ ۶و اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرب ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﻴﻪی ﻫﺮ ﮐﻮدک در
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﮐﻤﺎل ﻧﻬﺎﻳﯽ وی ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﻓﺮوﺑﻞ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ در اوﻟﻴﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن اﺷﺎرات ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدک در ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻏﻨﯽ
و ﺳﺮﺷﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﻳﻖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪوزی و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺨﺼﯽ رﺷﺪ دﻫﺪ )ﻣﻔﻴﺪی:۱۳۷۲ ،
 .(۲۴ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻫﻮش ﮐﻮدک ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﻮم (۱۹۶۴)۷ﺗﺎ ﺳﻦ  ۱۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،در
ﺣﺪود ۵۰درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﻮدک از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ  ۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺣﺪود  ۳۰درﺻﺪ از  ۴ﺗﺎ  ۸ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﻓﻘﻂ ۲۰
درﺻﺪ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﻴﻦ  ۸ﺗﺎ  ۱۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد)ﻣﻔﻴﺪی .(۲۰ :۱۳۶۸ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ،رﺷﺪ زﺑﺎن و ﮔﻔﺘﺎر ﻳﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ رﺷﺪ در اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .زﺑﺎن ذاﺗ ًﺎ وﺳﻴﻠﻪای
ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻣﻌﻴﻨﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎﻣﯽ )ﺳﻴﺴﺘﻤﯽ( ﻣﺤﺪود ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد
و ﻧﻴﺰ راﻫﯽ ﺑﺮای اﺑﺮاز ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎ ،ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت و درک دﻳﮕﺮان اﺳﺖ)دال،۸
 .(۴۰:۱۹۷۲از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن دﻳﮕﺮان را ﻳﺎد ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
۹
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و ﺗﺒﺎدل اﻓﮑﺎر ،از ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی زﺑﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺎﺳﻦ
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ زﺑﺎن ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻫﻢﭼﻮن درک ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺑﺮﻗﺮاری و ﺗﺪاوم رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل را ﻧﻴﺰ دارد)ﻣﺎﺳﻦ،

٢. Pestalozzi

١. Rousseau

٤. Froebel

٣. Montessori

٦. Dewey

٥. Piaget

٨. Dale

٧. Bloom
٩. Mussen

 ١٣٢ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

 .(۲۲۴ : ۱۳۸۰ﮐﻮل ۱اذﻋﺎن ﻣﯽدارد ،اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎرت ﮔﻮش دادن و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن را ﮐﻤﺘﺮ
از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزشﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻓﺮاﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان در ﻣﺤﻴﻄﯽ
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درک ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ )ﮐﻮل.(۳۵ :۱۳۸۰ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،آﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺎز دارد ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﮑﻤﯽ
ﺑﺮای زﺑﺎن و ﺳﺨﻦﮔﻮﻳﯽ ﮐﻮدک ﻓﺮاﻫﻢ آورد )ﺗﺮﮐﻤﺎن .(۱۰ :۱۳۸۲ ،در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ،آﻣﻮزش ﭘﻴﺶ
دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻳﮑﯽ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی ﮐﻮدﮐﺎن دارد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای رﺷﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
ﺟﺴﻤﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ رﺷﺪ زﺑﺎن و ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،از
ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ ،ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ واژﮔﺎن ﮔﻔﺘﺎری و ﮔﻨﺠﻴﻨﻪی ﻟﻐﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
)ﻣﻔﻴﺪی.(۱۳۱ :۱۳۷۲،
ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ،اﻣﺮوزه اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن آﻣﻮزشﻫﺎی اﻳﻦ دوره ،ﻧﻴﺎز واﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻏﻞ
و ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺿﺮورت ﺗﻬﻴﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻴﻔﯽ و ﻏﻨﯽ ﺑﺮای اﻳﻦ دوره را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﻬﻢﺗﺮ
اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﺒﺮی ) ،(۱۳۷۲ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮر ) ،(۱۳۵۶ﻋﻴﺴﯽ زاده ) (۱۳۶۵و
ﻫﺎرت و راﻳﺰﻟﯽ (۱۹۹۵)۲درﺑﺎرهی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در
دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ،ﻣﺆﻳﺪ ﺿﺮورت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﻬﺘﺮ و ﺗﺪارک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻴﻔﯽ ﺑﺮای
دورهی ﭘﻴﺶ از دﺑﺴﺘﺎن و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﻌﺪ
از ﮔﺬراﻧﻴﺪن اﻳﻦ دوره اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در رﺷﺪ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن
و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ زﺑﺎن و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری در دﺳﺖﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺿﺮورت
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻳﯽ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از رﺷﺪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺟﻨﺒﻪی
اﺻﻠﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﺤﻮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪی واژﮔﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮی ،رﺑﻄﯽ
و ﺷﻔﺎﻫﯽ اﺳﺖ .واژﮔﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻧﻈﺎم ﮔﻮش ﮐﺮدن )ﻣﻬﺎرتﻫﺎی درﻳﺎﻓﺘﯽ( را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد .واژﮔﺎن
رﺑﻄﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ )ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی و واﺳﻄﻪ ﮔﺮی( اﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ،واژﮔﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ
ﻧﻈﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن )ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﻴﺎﻧﯽ( را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،ﺧﺰاﻧﻪی
١. Kaul
٢. Hart & Risley

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی زﺑﺎن آﻣﻮزی دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪی اول دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ١٣٣
ﻟﻐﺎت ﮐﻮدک را ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ .اﻣﺎ ﺟﻨﺒﻪی ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻣﻞ درک دﺳﺘﻮری ،ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺟﻤﻠﻪ و ﺗﮑﻤﻴﻞ دﺳﺘﻮری اﺳﺖ
ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﻮدک را در ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺗﮏ واژهای ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺶ ﻣﻬﺎرت اﺻﻠﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﻧﻴﻮﮐﺎﻣﺮ و ﻫﺎﻣﻴﻞ:۱۳۸۱ ،۱۹۹۷ ،۱
۲
 .(۱۳ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،از ﺧﺮده آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﻮن »«TOLD-p:3
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﺮات ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از اﺟﺮای اﻳﻦ ﺧﺮده آزﻣﻮنﻫﺎ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری
آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی زﺑﺎن آﻣﻮزی ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﭘﻴﺶ از دﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺼﻪﮔﻮﻳﯽ و داﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻧﯽ ،ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﯽ و ﺳﺮود ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ و ﺑﺎزیﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ .ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﯽ و ﺳﺮود از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮات ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی زﺑﺎن آﻣﻮزی
ﮐﻮدﮐﺎن دارد .در واﻗﻊ ،ﺷﻌﺮ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪی ﻟﻐﺎت ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد ،آنﻫﺎ را ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﺟﻤﻼت و ﮐﻠﻤﺎت
آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن و زﻳﺒﺎﻳﯽﻫﺎی آن ﻣﯽﺷﻮد)زﻧﺪی۱۵۰ :۱۳۸۳ ،
و  .(۱۵۱ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺼﻪﮔﻮﻳﯽ و داﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﻴﺰ از اﺻﻠﯽﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻳﻦ دوره اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
را ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﻟﻐﺎت و ﮐﻠﻤﺎت آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن زﺑﺎن زﻧﺪه را ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽآورد)رﺣﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ ،(۱۷ :۱۳۷۷ ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،ﻗﺼﻪﮔﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش رﺷﺪ زﺑﺎن ،از
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻗﺼﻪ ﮔﻮ و ﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻳﺪ)ﭼﻤﺒﺮز.(۴۸ :۱۳۷۲ ،۳
ﺑﺎزیﻫﺎی دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﻳﻨﺪ .ﻣﻴﺸﻞ و ﻣﺎﺳﻦ ۴ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ روﻳﻪی ﻓﮑﺮی ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﻃﻼق ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﺳﺮاﻳﺖ ﮐﻨﺪ)ﻣﻴﺸﻞ و ﻣﺎﺳﻦ .(۱۰۵ :۱۹۳۴ ،ﺑﺎزی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ
آزاد و اﺧﺘﻴﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﺷﺪ آزاد ﮐﻮدک ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺷﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ،ﺑﻪ وﻳﮋه
در رﺷﺪ ذﻫﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻐﺎت در ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ،ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻼق ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در رﺷﺪ ﺗﮑﻠﻢ ،ﭘﺮورش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
دﻳﮕﺮ اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﻴﺖ ﮐﻮدک دارﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻏﻨﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻼق ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ،دارای
رﺷﺪ ﮐﻼﻣﯽ و ﻣﺤﺎورهای ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﺸﺨﺺ و ﭼﺸﻢﮔﻴﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭼﻤﺒﺮز.(۱۰۵ :۱۳۷۰ ،
١. Newcomer & Hammill
٢. Test of Language Development-Primary
٣. Dewey Chambers
٤. Michell & Mason

 ١٣٤ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

ﭘﻴﺸﻴﻨﻪی ﭘﮋوﻫﺶ
زﺑﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰی در ﺳﻨﻴﻦ اوﻟﻴﻪی ﮐﻮدﮐﯽ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﻓﺮاﮔﻴﺮی زﺑﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال
داده ﺷﺪه اﺳﺖ» :آﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻣﻨﺸﺄ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻧﺴﺎن ذاﺗﯽ ۱اﺳﺖ ﻳﺎ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ۲؟« )زﻧﺪی،
 .(۶۱ :۱۳۸۳روانﺷﻨﺎﺳﺎن رﻓﺘﺎرﮔﺮا ،ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﺑﺎن را اﻣﺮی اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﺳﮑﻴﻨﺮ ۳ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻳﮑﯽ از روانﺷﻨﺎﺳﺎن رﻓﺘﺎرﮔﺮا ،درﺑﺎرهی زﺑﺎنآﻣﻮزی ﮐﻮدک ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
او ﻓﺮﺿﻴﻪی ﺧﻮد را درﺑﺎرهی زﺑﺎنآﻣﻮزی ﮐﻮدک از راه ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪﮔﯽ رﻓﺘﺎر زﺑﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب »رﻓﺘﺎر
زﺑﺎﻧﯽ« در ﺳﺎل  ۱۹۵۷اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﻧﻈﺮات وی در دﻫﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،در ﺑﺮرﺳﯽ زﺑﺎنآﻣﻮزی ﮐﻮدک و ﻧﻴﺰ
آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﺑﺎن دوم ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .اﺳﮑﻴﻨﺮ در ﮐﺘﺎب ﻳﺎد ﺷﺪه ادﻋﺎ ﮐﺮد ﺑﺮ
ﭘﺎﻳﻪی رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ روانﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ و ﻧﻴﺰ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد،
ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮی و ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن را ﺗﻮﺿﻴﺢ داد )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از:
ﺳﻴﺪی ﻧﻮﻗﺎﺑﯽ .(۵ :۱۳۷۷ ،اﺳﮑﻴﻨﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ،اﻧﺴﺎن اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ دو ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﺛﺮ دارﻧﺪ ،ﻳﺎد ﻣﯽﮔﻴﺮد؛ ﻳﮑﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از راه ﺣﻮاس ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺑﻪﻃﻮر اﺳﺘﻘﺮاﻳﯽ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و دﻳﮕﺮی ﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺤﺮکﻫﺎ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻳﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺑﯽﻳﺮوﻳﺶ.(۱۲۷ :۱۳۶۳ ،۴
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪی اﺳﮑﻴﻨﺮ ،ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﺑﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﺎزوﮐﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪهی ذﻫﻨﯽ و ذاﺗﯽ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ.
زﻳﺮا ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی دروﻧﯽ و داﺧﻠﯽ رﻓﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارد .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮط ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﺑﺎن ،ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻣﻨﻈﻢ روﻳﺪادﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻴﺮون اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺻﺪاﻫﺎی ﺧﺎص واﻣﯽدارد )ﺷﻌﺎریﻧﮋاد .(۲۳۹ :۱۳۷۸ ،ﺗﺌﻮری اﺳﮑﻴﻨﺮ درﺑﺎرهی زﺑﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ
روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﺌﻮری ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﺮوﻧﺮ و ﭘﻴﺎژه ﻣﻐﺎﻳﺮ اﺳﺖ و درﺳﺖ
ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺌﻮری ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ۵اﺳﺖ.
ﻧﻮام ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺧﺮدﮔﺮا و ﻃﺮﻓﺪار ﻳﺎدﮔﻴﺮی ذاﺗﯽ زﺑﺎن ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﻈﺮﻳﻪی اﺳﮑﻴﻨﺮ
دو اﻳﺮاد ﻋﻤﺪه ﺑﺮ وی وارد ﮐﺮده اﺳﺖ :اول اﻳﻨﮑﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ از رﻓﺘﺎر
ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺖ .دوم اﻳﻦ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر زﺑﺎﻧﯽ ﻳﮏ »رﻓﺘﺎر ﻧﻮع وﻳﮋه« و ﻓﻘﻂ ﺧﺎص اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان
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ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی زﺑﺎن آﻣﻮزی دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪی اول دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ١٣٥
آن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی رﻓﺘﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐﺮد )اﻟﺲ .(۷۲ :۱۳۷۲ ،۱از دﻳﺪﮔﺎه ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﺑﺎن در اﻧﺴﺎن اﻣﺮی ﻓﻄﺮی اﺳﺖ .ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﺑﺎن در ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻤﺎم
زﺑﺎنﻫﺎ دارای وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ.(۱۹۶۵ ،
ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ در ﻣﺪل دﺳﺘﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ در دﻫﻪی  ۱۹۸۰ﻣﻴﻼدی ﻣﻄﺮح ﮐﺮد)ﮐﻮک(۱۱۶:۱۹۹۱،
و ﻧﺎم آن را »اﻧﻘﻼب دوم« ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :زﺑﺎن اﻧﺴﺎن از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺻﻮل و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺻﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻗﻮاﻋﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻳﮑﺴﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ وﻳﮋهی ﻫﺮ زﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﻮدک ﻫﻨﮕﺎم ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﺑﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻃﺒﻴﻌﯽ از ﻳﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺻﻮل ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ واﻗﻒ اﺳﺖ و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺠﺪد آنﻫﺎ ﻧﺪارد و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻴﺎﻣﻮزد )زﻧﺪی.(۶۶ :۱۳۸۳ ،
ﻧﻈﺮﻳﻪی دﻳﮕﺮ درﺑﺎرهی زﺑﺎن آﻣﻮزی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژان ﭘﻴﺎژه و ﺳﺎﻳﺮ روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،رﺷﺪ زﺑﺎن ﺟﻨﺒﻪای از رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدک اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ
از آن اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدک ،ﻓﺮاﮔﻴﺮی زﺑﺎن وی را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ )زﻧﺪی ،۱۳۸۳ ،ص
 .(۶۸از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﻴﺎژه رﺷﺪ زﺑﺎن ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺟﻬﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻋﮑﺲ آن ﺻﺎدق ﻧﻴﺴﺖ
)ﭘﻴﺎژه.(۱۹۶۷ ،
ﻧﻈﺮﻳﻪی ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻴﺰ ﻳﮑﯽ از ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ،ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪی
ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﻧﻬﺎدﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻃﺮﻓﺪاران اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ واﻟﺪﻳﻦ و
ﮐﻮدک ﺗﺄﮐﻴﺪ دارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺮف زدن واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
و ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻴﺰ از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی آنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﺎﺳﻦ.(۲۷۷ :۱۳۸۰ ،
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ از ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﺑﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ و رﻓﻊ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ آنﻫﺎ ،ﻧﻈﺮﻳﻪای ﺟﺎﻣﻊ را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ اراﺋﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﺑﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،راﺑﻄﻪی داﻧﺶ زﺑﺎﻧﯽ و ﻣﻬﺎرت زﺑﺎﻧﯽ ،و ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﭼﻮن ﺗﻌﻠﻴﻢ ،ﺗﻘﻠﻴﺪ ،ﺗﺄﻳﻴﺪ ،ﺗﻌﻤﻴﻢ
و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ زﺑﺎن ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﺑﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻔﻴﺪی را در زﻣﻴﻨﻪی رﺷﺪ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪدﺳﺖ
دادهاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪی اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،ﺗﺤﻘﻴﻖ آن ﻻک و ﺟﺎن ﮔﻴﻨﺴﺒﺮگ (۲۰۰۲) ۲اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در
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 ١٣٦ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

ﻣﻮرد  ۲۴۰ﮐﻮدک  ۳ﺗﺎ  ۷ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ از ﻣﻬﺪﮐﻮدکﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﻣﻮرد رﺷﺪ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺸﺎن داد :ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﮐﻮدﮐﺎن در
ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک و ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺪود آنﻫﺎ در ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت زﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺧﻴﺮ رﺷﺪ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺿﻌﻴﻒ آنﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ )ﻻک و ﮔﻴﻨﺴﺒﺮگ.(۲۰۰۲ ،
آﻧﺪرﺳﻮن (۱۹۸۸) ۱ﻧﻴﺰ ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﯽ ﺧﻮد در ﺳﻮﺋﺪ روی  ۱۱۹ﮐﻮدک  ۱ﺗﺎ  ۸ﺳﺎﻟﻪ درﻳﺎﻓﺖ،
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻳﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ وارد ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ وارد
ﺷﺪهاﻧﺪ ﻳﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری در آزﻣﻮنﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و زﺑﺎن ،ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮی
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی را از ﻣﺮﺑﻴﺎﻧﺸﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﮕﺮد .(۴۵ :۱۳۷۸ ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺳﺘﯽ ۲ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻴﺶ از دﺑﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺗﺒﺎدﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻫﻢﺳﺎﻻن ﺧﻮد ،ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﻤﺘﺮ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و
در ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ )رﺳﺘﯽ.(۲۳ :۱۹۹۶ ،
داﮐﺮل و ﻟﻴﻨﺪﺳﯽ ۳ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد اذﻋﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت زﺑﺎﻧﯽ و ﮔﻔﺘﺎری ﺧﻮد
را در دورهی ﻗﺒﻞ از دﺑﺴﺘﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪهای در اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن اﺳﺖ(Dockrell
& Lindsay, 1998: 113).
ﻟﻮﺑﻴﮑﺎ ﻣﺎرﺟﺎﻧﻮﻳﮏ ۴و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ) ،(۲۰۰۶در ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮ دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و
ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ رﺷﺪ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد  ۱۶۲ﮐﻮدک
ﻧﺸﺎن داد ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ وارد ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻬﺎرت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮی در ﻗﺼﻪﮔﻮﻳﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در  ۳ﺳﺎﻟﮕﯽ وارد ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد،
ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ
واﻟﺪﻳﻦ آنﻫﺎ دارای ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﮐﻤﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد واﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد»: :آﻣﻮزشﻫﺎی ﭘﺪراﻧﻪ و ﻣﺎدراﻧﻪ ۵ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دارد ،اﻣﺎ
اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﻮدک در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ( Marjanovic,
2006: 170 & 173).
٢. Rosetti
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ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی زﺑﺎن آﻣﻮزی دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪی اول دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ١٣٧
ﺑﺮﻧﺪا ﺗﺎﮔﺎرت ۱و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﻳﮏ ﭘﺮوژهی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ )از ﺳﺎل ۱۹۹۷ﺗﺎ  (۲۰۰۳ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »ﻧﻈﺎرت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن« ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﮐﻮدک  ۳ﺗﺎ  ۷ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺴﺘﺪل در ﻣﺰﻳﺖ ﺣﻀﻮر ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﻨﯽ ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ــ رﻓﺘﺎری و زﺑﺎﻧﯽ در ﺳﻨﻴﻦ  ۳ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ در
دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺪون ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی آﻣﻮزش ﭘﻴﺶ از دﺑﺴﺘﺎن دارﻧﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﺪت ﺣﻀﻮر )ﻃﻮل دوره( در دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،آﻣﻮزش ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ
در رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای دورهی دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺗﺮی ﺗﺄﺛﻴﺮ دورهی ﭘﻴﺶ
دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻓﻠﻴﭗ ۲و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ) (۱۹۸۷ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪی ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس اول را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ .از ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻃﺒﻘﻪی ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻬﺮهی ﺑﻴﺸﺘﺮی از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺧﻮاﻧﺪن دو ﮔﺮوه ﺑﺎ آﻣﻮزش ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺪون آن را ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از :ﮐﺎﻇﻤﯽ .(۶۹ :۱۳۸۶ ،ﻫﺎرت و راﻳﺰﻟﯽ ) (۱۹۹۵ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی  ۱۲۶ﺧﺎﻧﻮاده از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻔﺎوت در
آﻣﺮﻳﮑﺎ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻳﮏ ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺮﻓﻪ در ﻣﻌﺮض  ۵۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻟﻐﺖ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﮐﻮدک ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎرﮔﺮی  ۳۰ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻳﮏ ﮐﻮدک از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻴﺮﻳﻪ
اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ از ۱۲ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻟﻐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد :ﮔﻨﺠﻴﻨﻪی ﻟﻐﺎت
ﻳﮏ ﮐﻮدک  ۳ﺳﺎﻟﻪ از ﻃﺒﻘﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﻓﻪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﮏ ﻓﺮد ﺑﺰرگﺳﺎل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻴﺮﻳﻪ
اﺳﺖ).(Hart & Risley, 1995: 18
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻠﻮم ) ،(۱۹۱۴ﻫﺎﻧﺖ،(۱۹۶۱) ۳ﮐﻼس و ﺳﻮزان ﮔﺮی ،(۱۹۶۸) ۴اﻧﺘﻮاﻳﺰل ۵و ﻫﻤﮑﺎران
) ،۱۹۹۷ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎزﮔﻴﺮ (۵۷ :۱۳۸۶ ،و اﮐﻮﻧﻞ و ﻓﺎران ،(۱۹۸۲)۶ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی
دورهی ﭘﻴﺶ از دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺴﺮﻳﻊ رﺷﺪ زﺑﺎن ﮐﻮدک ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ
ﺻﺤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد ﮐﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻮدک اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻨﻮﻋﺎت ﻣﺤﺪودی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ» .ﻣﺆﺳﺴﻪی
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٣. Hunt
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٥. Entwisle

 ١٣٨ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﺪارک ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ» ﻧﻴﺰ ،اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮانﺑﻬﺎﻳﯽ را در زﻣﻴﻨﻪی ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻗﺒﻞ از
دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﻴﺶ از دﺑﺴﺘﺎن ،ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ در ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﮐﻪ  ۸۹/۶درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن  ۵ﺗﺎ  ۶ﺳﺎﻟﻪ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺮخ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ در ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ  ۲۳/۴درﺻﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﺳﺎل ۱۹۷۰ﮐﻪ ﺻﺪ
در ﺻﺪ اﻳﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻧﺮخ ﺑﻪ  ۲۰/۸درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد )ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﯽ ۱۳۷۱،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﻳﻮﺳﻔﯽ.(۵۹ : ۱۳۸۲ ،
ﭘﺎﮐﺎرﻳﺎن ) (۱۳۷۶ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی دورهی آﻣﺎدﮔﯽ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ و رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن« اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ
از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ و رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دورهی آﻣﺎدﮔﯽ ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
وﻟﯽ اﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎﻳﻪی ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﻫﻴﭻ ﮐﺪام از ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ در
زﻣﻴﻨﻪی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ راﺑﻄﻪی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﻴﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺷﺮﮐﺖ آنﻫﺎ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دورهی آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ،و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪی ﺳﻮاد واﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دورهی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﻮاد ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺮﺷﯽ ) (۱۳۷۹ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﺤﻮی و واژﮔﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
 ۴ ،۳و  ۵ﺳﺎﻟﻪی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن« اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﻔﺘﺎر  ۶۱ﮐﻮدک ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ واژه ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی
داﺳﺘﺎن ﮔﻮﻳﯽ و ﺑﺎزی آزاد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ دﻳﮕﺮ در زﻣﻴﻨﻪی رﺷﺪ ﮔﻔﺘﺎر و زﺑﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﺪیﭘﻮر در ﺳﺎل  ۱۳۸۲ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ﮔﻔﺘﺎر و زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻴﺮﺧﻮارﮔﺎه« اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .۱ :ﺷﺎﺧﺺ درک و ﺑﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ زﺑﺎﻧﯽ .۲ ،ﺷﺎﺧﺺ واژﮔﺎن
دﺳﺘﻮری ،ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ و ﻏﻨﺎی واژﮔﺎﻧﯽ )ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ( ،و  .۳ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮔﻔﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﮐﻠﻤﻪ)دﺳﺘﻮر( .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد :ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان درک و ﺑﻴﺎن ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﺎﺧﺺ درک اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ،
ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﻬﺪﮐﻮدک ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ،از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﻴﺎﻧﯽ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی زﺑﺎن آﻣﻮزی دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪی اول دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ١٣٩
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮔﻔﺘﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ اﺳﺖ.
ﭘﻮرﻗﺮﻳﺐ ) (۱۳۶۳ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ »رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮔﻔﺘﺎر و زﺑﺎن ﮐﻮدک از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ« ﺑﻴﺎن ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮش ،رﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ،ﺟﻨﺴﻴﺖ ،ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ...از ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺆﺛﺮ در رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮔﻔﺘﺎر و زﺑﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺴﺮان در ﺷﺮوع ﮔﻔﺘﺎر از دﺧﺘﺮان ﻋﻘﺐﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
وﻟﯽ اﻳﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ در دراز ﻣﺪت ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﭘﺴﺮان ﺑﻴﺶ از دﺧﺘﺮان اﺳﺖ.
ﺳﻴﻒ ﻧﺮاﻗﯽ و ﻧﺎدری ) (۱۳۷۱ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﮑﻠﻢ و زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن
از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ۳۶۰ﮐﻮدک ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
در دو ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ اول ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﮑﻠﻢ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ دو
ﺳﺎﻟﮕﯽ ،و در ﺑﺨﺶ دوم ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﮑﻠﻢ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن از دو ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻨﻪی ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان از ﻟﺤﺎظ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی
زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﮐﻼرک و اﺳﺘﻮارت ۱۹۷۳ ،۱؛ راﺑﺮﺗﺲ  ۲و ﺑﻼک ،۱۹۷۲ ،۳
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎزﮔﻴﺮ (۵۱ :۱۳۸۶ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﺧﺘﺮان را
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﺑﺮﺗﺮی زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﺴﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪک
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺧﺘﻼﻻت زﺑﺎن و
ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن و ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮاﻧﯽ در ﭘﺴﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﮐﺮاﻣﺮ ،۱۹۹۷ ،۴
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ(.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﮋوﻫﺶ
 .۱ﻫﺪف
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ
و ﭘﺴﺮ ﭘﺎﻳﻪی اول اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی زﺑﺎن آﻣﻮزی دورهی ﭘﻴﺶ از دﺑﺴﺘﺎن )ﺷﺎﻣﻞ :ﻗﺼﻪﮔﻮﻳﯽ و
٢. Roberts

١. Clarke -Stewart

٤. kramer

٣. Black

 ١٤٠ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

داﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻧﯽ ،ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﯽ و ﺳﺮود ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ و ﺑﺎزیﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ( را ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی
اﻳﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻤﭙﺎﻳﻪی ﺧﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی زﺑﺎن آﻣﻮزی دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را
ﻧﮕﺬراﻧﺪهاﻧﺪ.
 .۲ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ
ﻓﺮﺿﻴﻪی اول :رﺷﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی واژﮔﺎﻧﯽ )واژﮔﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮی ،واژﮔﺎن رﺑﻄﯽ و واژﮔﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ(
داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪی اول ﮐﻪ دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻤﭙﺎﻳﻪی ﺧﻮد
ﮐﻪ اﻳﻦ دوره را ﻧﮕﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺮﺿﻴﻪی دوم :رﺷﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی دﺳﺘﻮری )درک دﺳﺘﻮری ،ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺟﻤﻠﻪ و ﺗﮑﻤﻴﻞ دﺳﺘﻮری(
داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪی اول ﮐﻪ دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻢﭘﺎﻳﻪی ﺧﻮد ﮐﻪ
اﻳﻦ دوره را ﻧﮕﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺮﺿﻴﻪی ﺳﻮم :رﺷﺪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﭘﺎﻳﻪی اول ﮐﻪ دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را
ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﻫﻢﭘﺎﻳﻪی ﺧﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ دوره را ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
 .۳روش
روش ﭘﮋوﻫﺶ ،ﭘﺲ روﻳﺪادی ﻳﺎ ﻋ ّﻠﯽ ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای اﺳﺖ ،ﭘﺲ روﻳﺪادی ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻳﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آنﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل رواﺑﻂ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻳﮏ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻋ ّﻠﯽ ﻣﻮﺟﻪ را در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺲ روﻳﺪادی،
روش آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﻮادﺛﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﮑﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )دﻻور.(۵۴ :۱۳۸۳ ،
 .۴ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﭘﺎﻳﻪی اول اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪی
 ۱۵ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ  ۸۵ــ ۱۳۸۴ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺮان ۴۳۳۰
ﻧﻔﺮ و ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان  ۴۵۰۴ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا از ﺑﻴﻦ ﻣﺪارس ﻣﻨﻄﻘﻪی  ۱۵ﺗﻬﺮان ،ﺳﻪ ﻣﺪرﺳﻪی ﭘﺴﺮاﻧﻪ و ﺳﻪ ﻣﺪرﺳﻪی دﺧﺘﺮاﻧﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ دو ﮐﻼس اﻧﺘﺨﺎب و از ﺑﻴﻦ ﮐﻼسﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،ﺗﻌﺪاد  ۱۰۰ﻧﻔﺮ از
داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ  ۵۰ﻧﻔﺮ از آنﻫﺎ دورهی
ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را ﮔﺬراﻧﺪه و  ۵۰ﻧﻔﺮ اﻳﻦ دوره را ﻧﮕﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﯽ از روی ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﻳﺎ راﻳﺎﻧﻪی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪارس اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﺪول  ۱ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﻣﺸﺨﺼﺎت

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی زﺑﺎن آﻣﻮزی دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪی اول دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ١٤١
ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ.
ﺟﺪول ۱ــ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ )از ﺣﻴﺚ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﮔﺬراﻧﺪن دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ(
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ

ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ

ﻣﺠﻤﻮع

دﺧﺘﺮ

۲۵

۲۵

۵۰

ﭘﺴﺮ

۲۵

۲۵

۵۰

ﻣﺠﻤﻮع

۵۰

۵۰

۱۰۰

 .۵روش ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﺳﻦ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺬراﻧﺪن ﻳﺎ ﻧﮕﺬراﻧﺪن دورهی
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ آزﻣﻮن رﺷﺪ زﺑﺎن » «TOLD-p:3در ﻣﻮرد داﻧﺶآﻣﻮزان
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﻧﻤﺮات رﺷﺪ زﺑﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.
 .۶اﺑﺰار و ﻧﺤﻮهی اﺟﺮا
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،از آزﻣﻮن رﺷﺪ زﺑﺎن » «TOLD-P:3اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻳﮑﯽ از ﺑﺎ
ﺳﺎﺑﻘﻪﺗﺮﻳﻦ ،ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ،راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ و ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﻳﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪی ﺳﻨﺠﺶ رﺷﺪ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ و
ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ،۱۹۷۷ﺑﺎ ﻧﺎم آزﻣﻮن رﺷﺪ زﺑﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ و دارای ﭘﻨﺞ ﺧﺮده آزﻣﻮن ﺑﻮد .در
ﺳﺎل  ،۱۹۸۲ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻤﯽ در آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﺑﻪ » «Told-pﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﻳﺎﻓﺖ .دﻟﻴﻞ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن
ﺣﺮف  pدر ﻋﻨﻮان آزﻣﻮن ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ») «primaryاوﻟﻴﻪ( دارد ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را از ﻫﻤﺘﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺳﻨﻴﻦ  ۸ــ ۱۲ﺳﺎل ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و » ۱«Told-Iﻧﺎم داﺷﺖ ،ﻣﺠﺰا ﺳﺎزد .در ﺳﺎل  ،۱۹۸۸وﻳﺮاﺳﺖ
دوم » «told-pﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » «told-p:2اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ در وﻳﺮاﺳﺖ دوم اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻬﺖ
ﺑﻬﺒﻮد آزﻣﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل  ،۱۹۹۸ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺧﻮد و
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اﻓﺮادی ﮐﻪ از » «told-p:2اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ را در آزﻣﻮن ﺑﻪوﺟﻮد آوردﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ » «told-p:3ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی ﮐﻮدﮐﺎن  ۴ﺗﺎ  ۸ﺳﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ آزﻣﻮن در ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺗﻮﺳﻂ
ﺣﺴﻦ زاده و ﻣﻴﻨﺎﻳﯽ ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮای اﻧﻄﺒﺎق و ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﯽ ،اﻳﻦ آزﻣﻮن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﺷﺪ .ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻴﻔﯽ ،آزﻣﻮن در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی
ﭘﻴﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻧﻬﺎﻳﯽ روی  ۱۲۳۵ﮐﻮدک ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺧﺮده آزﻣﻮنﻫﺎ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و ﺛﺒﺎت
١. Test Of Language Development - Intermediate

 ١٤٢ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

زﻣﺎﻧﯽ آنﻫﺎ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺎز آزﻣﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﺮﻣﻮل ﮔﻴﻠﻔﻮرد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮآورد آﻟﻔﺎی ﻧﻤﺮات ﻣﺮﮐﺐ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺟﺪول ۲
ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪای از اﻋﺘﺒﺎر آزﻣﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دو ﻣﻨﺒﻊ آزﻣﻮن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .رواﻳﯽ ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ ،ﻣﻼﮐﯽ
و ﺳﺎزهی ﺧﺮده آزﻣﻮنﻫﺎ و ﺗﺮﮐﻴﺐ آنﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در زﻣﻴﻨﻪ اﻋﺘﺒﺎر و رواﻳﯽ آزﻣﻮن ،اﻃﻤﻴﻨﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺑﺰار را ﺑﺮای
ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪدﺳﺖ داده اﺳﺖ )ﺣﺴﻦ زاده و ﻣﻴﻨﺎﻳﯽ:۱۳۸۰،
.(۱۱۹
ﺟﺪول۲ــ ﺧﻼﺻﻪای از اﻋﺘﺒﺎر آزﻣﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دو ﻣﻨﺒﻊ آزﻣﻮن
ﺧﺮده آزﻣﻮنﻫﺎ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺮاﻳﺐ

واژﮔﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮی

۷۶

۷۸

۷۷

واژﮔﺎن رﺑﻄﯽ

۸۹

۷۸

۸۴

واژﮔﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ

۸۹

۸۵

۸۷

درک دﺳﺘﻮری

۷۴

۸۲

۷۸

ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺟﻤﻠﻪ

۹۰

۸۶

۸۸

ﺗﮑﻤﻴﻞ دﺳﺘﻮری

۸۱

۸۵

۸۳

ﻣﻌﻨﯽﺷﻨﺎﺳﯽ

۹۳

۸۴

۸۸

ﻧﺤﻮ

۹۱

۸۷

۸۹

زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری

۹۶

۸۸

۹۲

ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎ

آزﻣﻮن رﺷﺪ زﺑﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻳﮏ ﻣﺪل دو ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﺑﻌﺪ ،ﻧﻈﺎمﻫﺎی زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی
ﮔﻮش ﮐﺮدن ،ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ،و در ﺑﻌﺪ دﻳﮕﺮ ،ﻣﺨﺘﺼﺎت زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی
ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﺤﻮ و واجﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮار دارد )ﻧﻴﻮﮐﺎﻣﺮ و ﻫﺎﻣﻴﻞ .(۱۳۸۱ ،۱در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،از ﺷﺶ ﺧﺮده
آزﻣﻮن اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﺤﻮ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی ﺳﻪ ﺧﺮده آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ:
 .۱ﺧﺮده آزﻣﻮن واژﮔﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮی :ﮐﻪ دارای  ۳۰ﮔﻮﻳﻪ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان درک ﮐﻮدک را از
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
١. Newcomer & Hammill

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی زﺑﺎن آﻣﻮزی دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪی اول دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ١٤٣
 .۲ﺧﺮده آزﻣﻮن واژﮔﺎن رﺑﻄﯽ :ﮐﻪ دارای  ۳۰ﮔﻮﻳﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﻮدک در
درک و ﺑﻴﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن دو ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد.
 .۳ﺧﺮده آزﻣﻮن واژﮔﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ :ﮐﻪ دارای  ۲۸ﮔﻮﻳﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﻮدک
در اراﺋﻪی ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺷﻔﺎﻫﯽ از ﮐﻠﻤﺎت راﻳﺞ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﭘﺮﻧﺪه« ﻳﺎ »ﻗﻠﻌﻪ« ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮنﮔﺮ ﺑﻴﺎن
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﭘﺮدازد.
اﻳﻦ ﺳﻪ آزﻣﻮن در واﻗﻊ ﺧﺰاﻧﻪی ﻟﻐﺎت ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ .وﻳﮋﮔﯽ ﻧﺤﻮی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﺳﻪ
ﺧﺮده آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ:
 .۱ﺧﺮده آزﻣﻮن درک دﺳﺘﻮری :ﮐﻪ  ۲۵ﮔﻮﻳﻪ دارد و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﻮدک را در درک و ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎی
ﺟﻤﻼت ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ.
 .۲ﺧﺮدهآزﻣﻮن ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺟﻤﻠﻪ :ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۳۰ﮔﻮﻳﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی
ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻤﻼت ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد.
 .٣ﺧﺮدهآزﻣﻮن ﺗﮑﻤﻴﻞ دﺳﺘﻮری :ﮐﻪ  ۲۸ﮔﻮﻳﻪ دارد و ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ،
ﻓﻬﻤﻴﺪن و ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی اﺷﮑﺎل ﺗﮑﻮاژﺷﻨﺎﺧﺘﯽ راﻳﺞ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻫﺮﻳﮏ از ﺧﺮده آزﻣﻮنﻫﺎ ﮔﻮﻳﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ و ﻣﺪت اﺟﺮای ﺧﺮدهآزﻣﻮنﻫﺎی اﺻﻠﯽ در
ﺣﺪود  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖ.
روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ و ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ از آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ)آزﻣﻮن  (tاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪی اول اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی
زﺑﺎن آﻣﻮزی دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را ﮔﺬراﻧﺪه و داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ دوره را ﻧﮕﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ
ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﺟﺪولﻫﺎی  ۳و  ۴ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ١٤٤ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

ﺟﺪول ۳ــ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﻧﻤﺮات زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﮔﺮوه ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎن رﻓﺘﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﻧﻤﺮهی ﺧﺎم

۲۵

۱۰۶

۱۶۱

۱۴۳/۶

۲/۷

۱۳/۶۳

ﻣﻌﺎدل ﺳﻨﯽ

۲۵

۵۳۷

۷۰۲

۶۶۶/۲

۸/۹۷

۴۴/۸۵

۲۵

۳۴۱

۵۸۱

۵۳۰

۱۱/۸۴

۵۹/۲۱

ﻧﻤﺮهی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد

۲۵

۶۳

۹۷

۸۰/۲

۱/۸

۸/۸

ﻧﻤﺮهی ﺧﺎم

۲۵

۱۳۱

۱۶۰

۱۴۸

۱/۸

۹

ﻣﻌﺎدل ﺳﻨﯽ

۲۵

۶۲۱

۷۰۲

۶۷۸

۵/۰۶

۲۵/۳

۲۵

۴۴۶

۵۸۹

۵۴۳/۵

۸/۶۹

۴۳/۴۷

۲۵

۷۴

۱۰۳

۸۸/۷

۱/۵۸

۷/۹۳

ﭘﺴﺮ رﺗﺒﻪی درﺻﺪی

دﺧﺘﺮ رﺗﺒﻪی درﺻﺪی
ﻧﻤﺮهی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول  ۳ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺴﺮ
ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ  ۸۵/۲و در داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ  ۸۸/۷اﺳﺖ.
ﺟﺪول ۴ــ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﻧﻤﺮات زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﮔﺮوه ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ
ﺟﻨﺴﻴﺖ

ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﻧﻤﺮهی ﺧﺎم

۲۵

۴۷

۱۵۰

۱/۲

۴/۸۶

۲۴/۳

ﻣﻌﺎدل ﺳﻨﯽ

۲۵

۲۵۵

۶۹۳

۵۳۰/۶

۲۲/۸

۱۱۴/۱

ﭘﺴﺮ رﺗﺒﻪی درﺻﺪی ۲۵

۶۶

۵۵۸

۳۸۱/۷

۲۴/۹

۱۲۴/۵

ﻧﻤﺮهی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد

۲۵

۳۴

۸۸

۶۷/۸

۲/۶

۱۳/۱

ﻧﻤﺮهی ﺧﺎم

۲۵

۸۲

۱۳۲

۱۱۴/۳

۲/۸۲

۱۴/۱

ﻣﻌﺎدل ﺳﻨﯽ

۲۵

۳۸۷

۶۳۶

۵۳۸/۶

۱۳/۲

۶۶/۰۷

دﺧﺘﺮ رﺗﺒﻪی درﺻﺪی ۲۵

۱۸۷

۵۰۹

۳۸۵

۱۵/۱

۷۵/۹

۲۵

۵۱

۸۳

۶۸/۲

۱/۶

۷/۹۵

ﻧﻤﺮهی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی زﺑﺎن آﻣﻮزی دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪی اول دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ١٤٥
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول  ۴ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺴﺮ
ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ  ۶۷/۸و داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ  ۶۸/۲اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ دو
ﺟﺪول ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮات در دو ﮔﺮوه آﻣﻮزش دﻳﺪه و آﻣﻮزش ﻧﺪﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪولﻫﺎی  ۵ﺗﺎ  ۷ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
ﻓﺮﺿﻴﻪی  :۱رﺷﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی واژﮔﺎﻧﯽ )ﺷﺎﻣﻞ :واژﮔﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮی ،واژﮔﺎن رﺑﻄﯽ و واژﮔﺎن
ﺷﻔﺎﻫﯽ( داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪی اوﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻢﭘﺎﻳﻪی ﺧﻮد
ﮐﻪ اﻳﻦ دوره را ﻧﮕﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺟﺪول  ٥ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی ﻧﻤﺮات اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی واژﮔﺎﻧﯽ در دو ﮔﺮوه ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ و ﻧﺮﻓﺘﻪ
ﮔﺮوه

اﻧﺤﺮاف ﺧﻄﺎی
ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ

۵۰

۴۳/۰۸

۴/۲

۰/۵۹

ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ

۵۰

۳۴/۰۶

۴/۴۸

۰/۶۳

t

ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﺪه
۱۰/۳۹

ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن

۰/۹۹

ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول  t ،۵ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ درﺟﻪی آزادی  ۹۸و ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ،۰/۹۹ﺑﺰرگﺗﺮ
از  tﺟﺪول اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻓﺮﺿﻴﻪی ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه از ﻟﺤﺎظ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی واژﮔﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،رﺷﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی واژﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﻬﺎرت
واژﮔﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮی ،واژﮔﺎن رﺑﻄﯽ و واژﮔﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ،در ﮔﺮوه ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺮﺿﻴﻪی  :۲رﺷﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی دﺳﺘﻮری )ﺷﺎﻣﻞ درک دﺳﺘﻮری ،ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺟﻤﻠﻪ و ﺗﮑﻤﻴﻞ دﺳﺘﻮری(
داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪ اوﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻢﭘﺎﻳﻪی ﺧﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ دوره
را ﻧﮕﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

 ١٤٦ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

ﺟﺪول ۶ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی ﻧﻤﺮات اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی دﺳﺘﻮری در دو ﮔﺮوه ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ و ﻧﺮﻓﺘﻪ
ﺳﻄﺢ
اﻧﺤﺮاف ﺧﻄﺎی  tﻣﺸﺎﻫﺪه
اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه

ﮔﺮوه
ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ

۵۰

۴۳/۹۴

۵/۴

۰/۷۶

ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ

۵۰

۳۳/۹۶

۶/۶۷

۰/۹۴

۸/۲۲

۰/۹۹

ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول  t ،۶ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ درﺟﻪی آزادی  ۹۸و ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ،۰/۹۹ﺑﺰرگﺗﺮ
از  tﺟﺪول اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻓﺮﺿﻴﻪی ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﮔﺮوه در ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
دﺳﺘﻮری ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،رﺷﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی دﺳﺘﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﻬﺎرت درک
دﺳﺘﻮری ،ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺟﻤﻠﻪ و ﺗﮑﻤﻴﻞ دﺳﺘﻮری اﺳﺖ ،در ﮔﺮوه ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﻴﺶ
دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻓﺮﺿﻴﻪی  :۳زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﭘﺎﻳﻪی اول ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺟﺪول ٧ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی ﻧﻤﺮات اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ
t
ﺳﻄﺢ
اﻧﺤﺮاف ﺧﻄﺎی
ﮔﺮوه ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﭘﺴﺮ

۵۰

۷۶/۵۴

۱۴/۱

۲

دﺧﺘﺮ

۵۰

۷۸/۵

۱۳/۱

۱/۸

۰/۷۲

۰/۹۹

ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول  ،t ۷ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ درﺟﻪی آزادی ۹۸و ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ۰/۹۹ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ
از  tﺟﺪول اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻓﺮﺿﻴﻪی ﭘﮋوﻫﺶ رد ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری در زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری دﺧﺘﺮان
و ﭘﺴﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﺤﺚ و ﺗﻔﺴﻴﺮ
از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ،رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل ﻣﻄﻠﻮب و رو ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﮐﻮدک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر دوﻟﺖﻣﺮدان و دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎدی ،زﻣﻴﻨﻪی ﻣﺴﺎﻋﺪی را ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ در

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی زﺑﺎن آﻣﻮزی دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪی اول دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ١٤٧
آوردن ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮهی آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪی اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺑﺮای دورهی ﭘﻴﺶ
از دﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ؛ دورهای ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺣﺴﺎس ﺑﺮای رﺷﺪ ﻗﻮای ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﻗﻮای ذﻫﻨﯽ ،اﻋﺘﻘﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺘﻌﺎدل اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد .اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ اﻳﻦ
دوره در ﭘﺮورش ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ و اﺳﺘﻌﺪاد ،آﻣﺎده ﺳﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن و رﺷﺪ زﺑﺎن ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎن اﻳﺠﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻮت و ﻏﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻈﺎم
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰیﻫﺎی ﻻزم و
اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺿﺮوری ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ؛ ﭼﻮن ارزش و ﺑﻘﺎی ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺼﻴﺮ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪی آن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﺑﺎن آﻣﻮزی دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،از ﻟﺤﺎظ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺣﻀﻮر
ﭘﻴﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﻴﺶ
دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ در ﻣﻬﺎرتﻫﺎی واژﮔﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ واژﮔﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮی ،واژﮔﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ ،واژﮔﺎن رﺑﻄﯽ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
در ﻣﻬﺎرتﻫﺎی دﺳﺘﻮری ،ﺷﺎﻣﻞ درک دﺳﺘﻮری ،ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺟﻤﻠﻪ و ﺗﮑﻤﻴﻞ دﺳﺘﻮری ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻟﻮﺑﻴﮑﺎ ﻣﺎرﺟﺎﻧﻮﻳﮏ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ) ،(۲۰۰۶ﺗﺎﮔﺎرت و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ)،(۲۰۰۳
ﻻک و ﮔﻴﻨﺴﺒﺮگ ) ،(۲۰۰۰رﺳﺘﯽ ) ،(۱۹۹۶داﮐﺮل و ﻟﻴﻨﺪﺳﯽ ) ،(۱۹۹۸اﻧﺪرﺳﻮن ) ،(۱۹۸۸ﻓﻠﻴﭗ و
ﻫﻤﮑﺎران ) ،(۱۹۸۷اﮐﻮﻧﻞ و ﻓﺎران ) ،(۱۹۸۲ﭘﺎﮐﺎرﻳﺎن ) ،(۱۳۷۶ﻋﺮﺷﯽ ) ،(۱۳۷۹ﻣﻬﺪی ﭘﻮر ) (۱۳۸۲و
ﭘﻮر ﻗﺮﻳﺐ ) (۱۳۶۳ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢﺳﻮﻳﯽ دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻠﻮم
) ،(۱۹۱۴ﻫﺎﻧﺖ ) ،(۱۹۶۱ﮐﻼس و ﺳﻮزان ﮔﺮی ) ،(۱۹۶۸اﻧﺘﻮاﻳﺰل و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ) (۱۹۹۷ﻧﻴﺰ ﻫﻤﮕﯽ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣﺜﺒﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان دوره دﻳﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻫﻢﮔﺎم
ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻣﻴﻨﻪی ﮔﺴﺘﺮش دورهﻫﺎی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
و رﺳﻤﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آن در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﻴﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ،از ﻟﺤﺎظ
رﺷﺪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن

 ١٤٨ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

اﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﻓﻘﻂ در اﺑﺘﺪای ﻣﺮاﺣﻞ زﺑﺎنآﻣﻮزی ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ .در اﻳﻦ
راﺑﻄﻪ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻮرﻗﺮﻳﺐ ) ،(۱۳۶۳ﻋﺮﺷﯽ ) ،(۱۳۷۹ﮐﻼرک و اﺳﺘﻮارت ) (۱۹۷۳و راﺑﺮﺗﺲ و
ﺑﻼک ) (۱۹۷۲ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ دارﻧﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺤﺚ ،ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن و ﺳﺨﻦﮔﻮﻳﯽ ﻗﺒﻞ از ورود ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن ﻧﻴﺰ در ﮐﻤﻴﺖ و ﮐﻴﻔﻴﺖ آن ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
زﻳﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ واﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد آنﻫﺎ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﺑﺎن
ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪهی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻃﺒﻘﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﺧﺎﻧﻮاده در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪی آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻴﻨﻮ و ﺑﺮاﻧﺮ (۱۹۷۸) ۱و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎرت
و راﻳﺰﻟﯽ ) (۱۹۹۵اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻮرﻗﺮﻳﺐ ) ،(۱۳۶۳اﻃﻬﺮی ) (۱۳۵۴و ﭘﺎﮐﺎرﻳﺎن
) (۱۳۷۶در اﻳﺮان ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ
ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻃﺮحرﻳﺰی ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده
از اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﻗﺼﻪﮔﻮﻳﯽ و داﺳﺘﺎنﺧﻮاﻧﯽ ،ﺑﺎزیﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻧﻤﺎﻳﺶ،
ﺳﺮودﻫﺎ و آوازﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ،ﮔﺮدشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻮاردی از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ واژﮔﺎن ﮔﻔﺘﺎری
و ﮔﻨﺠﻴﻨﻪی ﻟﻐﺎت آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮاوان اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺳﺨﻦﮔﻮﻳﯽ آنﻫﺎ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮد .آﻣﻮزشﻫﺎی ﺗﺪارک دﻳﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ دوره ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﻣﺤﺮوم اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آﺗﯽ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﻳﯽ
ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،اوﻟﻴﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد ،ﻣﻨﻈﻮرﮐﺮدن دورهﻫﺎی ﭘﻴﺶ از دﺑﺴﺘﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪی
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی از آﻣﻮزشﻫﺎی اﻳﻦ دوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ــ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزش زﺑﺎن ،در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻴﺶ از دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎ ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻏﻴﺮ داﺳﺘﺎﻧﯽ ،روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺷﻴﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﮐﻮدﮐﺎن.
١. Ninio & Bruner

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی زﺑﺎن آﻣﻮزی دورهی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪی اول دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ١٤٩
ــ اﻳﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﮐﻮدﮐﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
زﺑﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻗﺼﻪﮔﻮﻳﯽ ،ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﯽ ،ﺳﺮود ،ﺑﺎزی و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ.
ــ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺣﺮﻓﻪای و ﮐﺎرآزﻣﻮده و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ
و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﺑﺎنآﻣﻮزی در دورهی ﭘﻴﺶ از دﺑﺴﺘﺎن.
ــ اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ رﻏﺒﺖ و اﺟﺮای ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎی درک دﺳﺘﻮری
و ﻣﻬﺎرت ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺟﻤﻠﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ــ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ در ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد و ﺑﺎزی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی واژﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد
را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ــ ﺗﺪارک ﺗﺠﺎرب ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎرهی رﺧﺪادﻫﺎی واﻗﻌﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﺮدشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ،
ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ و رﺷﺪ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ــ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ ﺣﺮف و آرام ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ،اﻃﺮاﻓﻴﺎن و واﻟﺪﻳﻦ و ﻣﺮﺑﻴﺎن.
ــ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﮐﻠﻤﺎت و ﺗﻠﻔﻆ ﻟﻐﺎت دﺷﻮار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
زﺑﺎن.
ــ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ ،ﺗﺎ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری
و زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ــ آﮔﺎه ﮐﺮدن واﻟﺪﻳﻦ از ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و اراﺋﻪی آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آنﻫﺎ ،ﺑﺮای
ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ــ از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی زﺑﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﻣﺮی ﺣﻴﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﺒﻨﺎﻳﯽ
ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﻳﺎدﮔﻴﺮیﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ،اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص،
ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ــ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﺗﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری
ﮐﻮدﮐﺎن دوزﺑﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﻴﺮد.
ــ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی رﺷﺪ زﺑﺎﻧﯽ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﯽﺗﻮان از آزﻣﻮنﻫﺎی
دﻳﮕﺮ زﺑﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﻴﺎس ﮐﻼﻣﯽ وﮐﺴﻠﺮ ،آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻼﻣﯽ ،ﺧﺰاﻧﻪی ﻟﻐﺎت ،ﺳﻴﺎﻟﯽ ﮐﻼﻣﯽ ،درک

 ١٥٠ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

داﺳﺘﺎنﻫﺎ ،درک ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﺣﻀﻮری و ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ،
ﻣﺪرﺳﻪ و ﻏﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ــ از آنﺟﺎ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﺑﺎنآﻣﻮزی اﻳﻦ دوره ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮑﯽ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی
ﻣﺆﺛﺮ در رﺷﺪ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد درﺑﺎرهی ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ
دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن اﺛﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻳﯽ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .۱اﻟﺲ ،ﺗﺌﻮوان ) .(۱۳۷۲زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی .ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻴﺎﺳﯽ ،ﻧﺸﺮ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس
رﺿﻮی .ﻣﺸﻬﺪ.
 .۲اﻃﻬﺮی ،ﻣﺮﻳﻢ )» .(۱۳۵۴ﺗﺄﺛﻴﺮ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده در رﺷﺪ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
 ۵و ۷ﺳﺎﻟﻪ« .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .ﺗﻬﺮان.
 .۳ﺑﺎﻃﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ) .(۱۳۴۹زﺑﺎن و ﺗﻔﮑﺮ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ .ﺗﻬﺮان.
 .۴ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﮕﺮد ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ) .(۱۳۷۸راﻫﻨﻤﺎی واﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺗﺮﺑﻴﺖ و آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن .دﻓﺘﺮ
ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ .ﺗﻬﺮان.
 .۵ﺑﺎزﮔﻴﺮ ،ﻋﻠﯽ )» .(۱۳۸۶ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی رﺷﺪ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ و ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﭘﺎﻳﻪی
اول اﺑﺘﺪاﻳﯽ« .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﯽ ،ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .ﺗﻬﺮان.
 .۶ﺑﺎزرﺳﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﻧﮕﻠﻴﺲ ) .(۱۳۷۵آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ .ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻗﺎﺳﻢ ﻗﺎﺿﯽ.
اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ .ﺗﻬﺮان.
 .۷ﻣﺎﺳﻦ ،ﭘﺎول ﻫﻨﺮی و دﻳﮕﺮان ) .(۱۳۸۰رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﮐﻮدک .ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻳﺎﺳﺎﻳﯽ.
ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ .ﺗﻬﺮان.
 .۸ﭘﺎﮐﺎرﻳﺎن ،ﺳﺎرا )» (۱۳۷۶ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی دورهی آﻣﺎدﮔﯽ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ و
رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن« .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪی دورهی دﮐﺘﺮا.
ﺗﻬﺮان.
 .۹ﭘﻮرﻗﺮﻳﺐ ،ﺟﻤﺸﻴﺪ )» .(۱۳۶۳رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮔﻔﺘﺎر و زﺑﺎن در ﮐﻮدک از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ«.
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