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:چکيده
۲۶/۴/۱۳۸۴تاريخ تاييد۲۱/۱۰/۱۳۸۳تاريخ دريافت 

های دولتي شهر قزوين پرداخته و مطالعه حاضر به بررسي رابطه رشد اجتماعي و رشد زباني در دانش آموزان دختر پايه اول دبستان

و متغير و نشان دادن اهميت رشد اجتماعي و تأثير آن بر رشد زباني دانش آموزان دختر پايه اول هدف آن تعيين چگونگي رابطه بين اين د

و مورد مطالعه قرار شدنددانش آموز بطور تصادفي مرحله اي از جامعه دانش آموزان دختر پايه اول انتخاب۳۰به همين منظور . است

و پرسشنامه رشد اجتماعي واينلد Told-P-3آمده از اجراي آزمون رشد زبان نتايج بدست . مقايسه اي است-روش پژوهش علّي. گرفتند

همچنين از محاسبه ضرايب همبستگي که بين . معنادار است۵۹/۰نشان داد که رابطه همبستگي بين رشد زباني و رشد اجتماعي با ضريب 

مي توان . شناسي و نحو و رشد اجتماعي به عمل آمدهاي رشد زباني به ترتيب گوش کردن، سازماندهي، صحبت کردن، معناخرده مهارت

و ۴۷/۰، ۴۵/۰، ۴۷/۰، ۵۱/۰با ضرايب )  به ترتيب(اي رشد زباني و رشد اجتماعي را هرابطه همبستگي بين هر کدام از خرده مهارت

سن هنجار آنها و خرده آزمون که براي مقايسه سن حقيقي آزمودني ها باTنتايج حاصل از آزمون ,عالوه بر اين. معنادار دانست۵۸/۰

با سن هنجار آنها مطابقت داشت و ۶و ۵، ۴، ۳، ۱هاي رشد زبان به عمل آمد، نشان داد که سن حقيقي آزمودني ها در خرده آزمون هاي 

.، سن حقيقي آزمودني ها يک سال نسبت به سن هنجاري آنان تأخير داشت۲فقط در خرده آزمون

دوره ابتدايي. آموزش و پرورش.دختران. رشد زباني. رشد اجتماعي: کليد واژه ها

قدمهم
امروزه زبان فقط به عنوان وسيله اي براي تشريک مساعي و ارتباط با ديگران قلمداد نمي شود، بلکه 

وسيله اي است که کودک را در شناخت جهان خارج و تنظيم رفتار خويش ياري مي دهد و فرد را قادر 

نقش زبان از دو جهت ). ۱۳۶۸عرب دفتري،(که در آن است توصيف کند رايمي سازد که خود و دنياي

حائز اهميت است؛ نخست آنکه به عنوان وسيلة ارتباط اجتماعي عمل مي کند و دوم آنکه وسيله اي است 

زبان که به عنوان يک ابزار ارتباط اجتماعي عمل مي کند خود تحت تأثير عوامل اجتماعي . براي تفکر

از جمله اين عوامل والدين، رسانه هاي گروهي، توانايي خواندن،  معلمان و مدرسه . د مي کندمتعددي رش

مدرسه محيطي است که کودک در مورد دنياي پيرامون خود، درباره روابط صحيح اجتماعي و . هستند... و 

جتماعي و آکادميک او در اين محيط، از خانواده جداست، با مسايل ا. افراد غير از خانواده خود مي آموزد

بخش اعظم اوقات کودکان درمدرسه صرف ). ۲۰۰۴، ١سارلس(مواجه است و ناگزير از دوست يابي است 

1. Sarles



کودک در اين سن با همکالسي ). ٢،۲۰۰۲کايوزارت آموزش و پرورش آمر(خواندن و نوشتن مي شود 

د، نظرات خود را وارد او با تکاليف مدرسه مواجه است، با کلمات آشنا مي شو. هاي خود تعامل دارد

تر بحث بزرگفرديمي تواند در مورد موضوعي که خوانده يا شنيده است، با و , داستان هايش مي کند

).٣،۲۰۰۰پيرسون(کند 

کودکان پاية اول اطالعات وسيعي را از طريق شنيدن کسب مي کنند و به اين دليل است که مجبور 

عالوه بر مهارت هاي شنيداري، قادرند در مورد وقايع . ندصورت ديداري متمرکز شوه نيستند بر لغات ب

خودهاياز جزئيات موجود در داستانآنها.اطراف خود و افراد موجود در آن، فکر و صحبت نمايند

در مدرسه ياد مي گيرند که براي لغات ). ۲۰۰۲مريکا،اوزارت آموزش و پرورش (بيشتر صحبت مي کنند 

از مهارت نوشتاري , نحوة تلفظ لغات براي يادگيري کلمات استفاده مي کننداز, نوشتاري، کدگذاري کنند

تازه آموخته خود، براي بيان افکار، عواطف و داستان هاي خيالي و يا گذاشتن پيغام در منزل يا در بازي 

. )۲۰۰۲, وزارت آموزش و پرورش امريکا(هاي خود استفاده مي کنند 

، انتقادگر و رندرين و اولين باشند، انرژي بی حد و حصري داکودکان پاية اول دوست دارند بهت

به راحتي به گريه در مي آيند، به معلم خود وابستگي نشان مي دهند، خيالبافي هاي خود را . جسورند

). ۲۰۰۰پيرسون،(اغلب واقعي مي پندارند و دوست دارند که در کانون توجه باشند 

هاي شنيداري و گفتاري کودک پي که به مشکالتي در مهارتدر اين ميان معلم شايد اولين کسي است

او ممکن است متوجه شود که کودک در پيروي از قواعد شفاهي تکاليف درسي با مشکل مواجه . مي برد

يا واقعه اي به دنبال يئگاه کودک در بيان عواطف خود تالش زيادي مي کند و گاه براي توصيف ش. است

اين مشکالت گاه در حيطه زبان بياني است که شامل . دکنرا زير و رو ميکلمه مورد نظر، ذهن خود 

توانايی هاي کودک در ارتباط با ديگران از طريق صحبت کردن و نوشتن مي شود و گاه در حيطه زبان 

دريافتي است يعني توانايي کودک در درک و فهم اطالعات دريافتي از ديگران به صورت کالمي و 

ي نيز اين مشکالت در حيطه تلفظ و توليد آوا است که شامل توانايي کودک در تلفظ گاه. استنوشتاري

مشکالت خواندن به عنوان مشکالت رايج در مدارس ما وجود ). ٤،۲۰۰۳بروچ(صحيح کلمات مي شود 

آنچه مبرهن است اين است که با ايجاد برنامه هاي مداخله اي مخصوصا قبل از ورود به مدرسه مي . دارد

در حيطه زبان مخصوصا در مقطع ). ٥،۱۹۹۷جان پيکولسکي(رد کاز بروز اين مشکالت پيشگيري توان

ابتدايي است که مطالعه در مورد زبان و مهارت هاي زباني و ارتباط آن با ساير جنبه هاي رشد خصوصا 

).۱۹۹۷بروچ،(رشد اهميت و ضرورت خاص می يابد 

:قرار زير استبنا بر آنچه گفته شد فرضيات اين پژوهش به

.بين رشد زباني و رشد اجتماعي ارتباط وجود دارد.۱
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بين کارکردهاي مختلف زباني از جمله گوش کردن، سازماندهي، صحبت کردن، معناشناسي و .۲

.نحو و رشد اجتماعي همبستگي وجود دارد

.رشد مهارت هاي گوناگون زباني دختران پايه اول با هنجار هاي سني آنان تناسب دارد.۳

مي توان به نظريه هاي متعددي اشاره کرد که همگي کم و بيش به اهميت تأثير عوامل ,اين رابطهدر

از جمله اين نظريات مي توان به اسکينر و نظريه پردازان رفتاری . اجتماعي در رشد زباني اشاره کرده اند

يري را در رشد زبان يادگيري اشاره کرد که عوامل محيطي، پاداش ها، تقويت ها و مشاهده و سرمشق گ

گری چون چامسکي با وجود تأکيد بر سرشتي و ذاتي ينظريه پردازان د).  ۱۳۶۴حاجتي،(موثر مي دانند 

کساني چون پياژه، . بودن زبان، وجود يک بستر زباني را در رشد اوليه زبان کودک مهم و موثر مي دانند

اتي زبان به عوامل محيطي در رشد و نمو زبان و برونر و لوريا نيز عالوه بر تأکيد بر عوامل انگيزشي و ذ

اما در ميان نظريه پردازان حيطة زبان، آن کس که از همه بيشتر به عوامل . مهارت هاي زباني اشاره مي کنند

اجتماعي و تأثير آن در رشد زبان تأکيد مي کند، ويگوستکي است که نخستين نقش زبان هم در کودک و 

. ارتباط مي داند و ارتباط اجتماعي را منشا بروز زبان در کودک معرفي مي کندهم در بزرگسال را ايجاد 

او معتقد است که کارکرد ارتباط . ويگوستکي مرحله سن پيش دبستاني را مرحله رشد زبان کودک مي نامد

زبان در شروع دوره دبستان، آغاز مي شود که يک مرحله سريع در پيشرفت زبان است که در اين مرحله 

). ۱۳۶۵لطف آبادي، (ابط اجتماعي کودک و گروه هاي سني و نقش مدرسه اهميت زيادی پيدا مي کند رو

در ). ٦،۲۰۰۰لوئيز(تعدادي از مطالعات نيز به رابطة همبستگي بين زبان و رشد اجتماعي رسيده اند 

اد فرصت هاي که ايجه استانجام گرفته نشان داده شدهسالهفتکودکان در مورد تحقيقات متعددي که 

زبان شفاهي درخانه و مدرسه و تشويق کودکان براي حرف زدن در سنين پايين تر و بعد از آن باعث رشد 

انجام گرفت، هسالهفت کودکان در مورد در تحقيقي ديگر که ). ٧،۲۰۰۱کزدن(اجتماعي کودکان مي شود 

دن با کودکان ديگر، صحبت کردن با از تعامل شاگردان با معلم و تعامل شاگردان با والدينشان، بازي کر

آنها، کتاب خواني برای آنها توسط معلمان و نيز والدين به عنوان عوامل مهم رشد زباني در آنها ياد شده 

).٨،۲۰۰۱ديکنسون(است 

ادوارد زيگلر نيز تعامل کودکان در اين سن را با ديگر بچه ها از عوامل شکل گيري مهارت هايي مي 

زبان در کودکان ضروري است و آن هم از طريق آموزش رسمي مدرسه امکان پذير داند که براي رشد

).۲۰۰۳، ٩زيگلر(است 

، )۲۰۰۱(ي در اين زمينه، و در سنين مختلف توسط کساني چون جيمز مک دونالد فراوانمطالعات 

ن ، جي)۱۹۷۴(١٢، امي سون سن١١، ويليام فولر)۱۹۹۹(، کيمبرلي کيث )۲۰۰۴(١٠مارگارت بورچينال
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انجام شده که همگي گوياي اهميت رشد اجتماعي و متغير هاي اجتماعي در ... و ) ۱۹۸۷(برکوگلي سان 

.رشد زباني کودک هستند

؛تحقيقروش 

جامعه پژوهش شامل . مقايسه اي و همبستگي است-روش مورد استفاده در اين پژوهش، روش علّي

-۸۳بستان هاي دولتي شهر قزوين در سال تحصيلي کليه دانش آموزان دختري بوده است که در پايه اول د

دانش آموز بوده و ۳۰حجم نمونه . نفر بوده است۱۹۸۵مشغول به تحصيل بوده اند که تعدادشان ۸۲

ابتدا از دو ناحيه آموزش و پرورش، يک .گزينش آنها به روش تصادفي مرحله اي صورت گرفته است

نفر انتخاب ۶ک کالس پايه اول و از هر کالس يمدرسه مدرسه و از هر۵ه يناحيه و سپس از آن ناح

علت انتخاب پايه اول، اهميت آموزش رسمي است که از اين سن آغاز شده و اين بار محرک هاي . شدند

اجتماعي به صورت پررنگ تر و رسمي تر مطرح مي شوند و آموزش زبان نيز به صورت نظام مند آغاز 

.مي شود

.استمقياس رشد اجتماعي واينلد )۲؛١٣آزمون رشد زبان)۱:ابزار هاي پژوهش شامل

يزمون رشد زبان که از جامع ترين آزمون ها در زمينه سنجش رشد زباني است و مبتنی بر يک مدلآ. ۱

دو بعدی است که در يک بعد آن نظام های زبان شناختی با مولفه های گوش کردن، سازماندهی و صحبت 

و واج شناسی ,رش مختصات زبان شناختی با مولفه های معنی شناسی، نحوکردن قرار دارد و در بعد ديگ

. قرار دارد

Told-P-3الگوی دو بعدی . ۱جدول

اين 

آزمون 

توسط 

سعيد آقاي 

حسن 

انطباق و ۱۳۷۹زاده و اصغر مينايي در پژوهشکده آموزش و پرورش استثنايي استان تهران در سال 

شهرت يافته است، سومين و آخرين Told-p-3وزه با عنوان اين آزمون که امر. هنجاريابي شده است

به معناي اوليه است که اين ازمون را p١٤حرف. استTold-pويرايش از نسخه اصلي با عنوان 

اين آزمون . سال فراهم شده است، مجزا مي کند۸-۱۲که براي سنين Told-Iازهمتاي خود با عنوان 

13 .The test of language development
14 .Primary

های نظام

زبانشناختی

مختصات زبان شناختی

صحبت کردنسازماندهیگوش کردن

واژگان شفاهیواژگان ربطیریيواژگان تصومعناشناسی

ل دستوریيتکمد جملهيتقلدرک دستورینحو

د کلمهيتولل واجیيتحلزگذاری کلمهيتماواج شناسی



خرده ۳خرده آزمون اصلي و ۶(خرده آزمون ۹رود، که شامل سال به کار مي ۸تا ۴براي کودکان 

۳عدم اجراي (خرده آزمون اصلي اجرا شده است ۶در اين پژوهش فقط . مي شود) آزمون تکميلي

خرده آزمون که بايد به ترتيب و ۶اين ). خرده آزمون تکميلي به نتايج حاصل لطمه اي وارد نمي کند

ان تصويري، واژگان ربطي، واژگان شفاهي، درک دستوري، تقليد شد شامل واژگمي پشت سرهم اجرا 

زمون برای هر آزمودني نيم ساعت تا آزمان الزم براي اجراي اين . جمله و تکميل دستوري مي شود

.دقيقه است که با توجه به سرعت عمل آزمودني درنوسان است۴۵

دست آمده است، ضرايب ه بازآزمون ب-زمون که با استفاده از روش آزمونآدر رابطه با پايايي اين 

، ۸۲/۰، ۸۵/۰، ۷۸/۰، ۷۸/۰همبستگي براي هر کدام از خرده آزمون ها به ترتيبي که در باال گفته شد، 

زمون، ضرايب همبستگي بين چند خرده آدر رابطه با روايي اين . محاسبه شده است۸۵/۰، ۸۶/۰

، و ۴۲/۰، ۷۱/۰، ۵۷/۰ي توان به ضرايب آزمون اين آزمون و آزمون هاي مالک به عمل آمده که م

).۱۳۷۹حسن زاده و مينايي،(ه کرد راشا۷۰/۰

دست مي دهد که معيار ما براي رشد زباني است، از ه گفتاري را ب١٥خرده آزمون، بهره۶مجموع 

ترکيب هاي متفاوت خرده آزمون ها باهم، خرده مهارت هاي زباني چون گوش کردن، سازماندهي، 

.)۱جدول (دست مي آيد ه معني شناسي و نحو بصحبت کردن، 

حيطه مختلف از قبيل خودياري ۸پرسش در ۱۱۷قياس رشد اجتماعي واينلد که شامل . ۲

عمومي، خودياري در غذا خوردن، خودياري در لباس پوشيدن، خود رهبري، اشتغال، ارتباط با 

. ديگران، تحرک بدني و اجتماعي شدن مي شود

آمده از اجراي اين مقياس با يک سن اجتماعي معادل است که از تقسيم سن دست ه نمره خام ب

دست مي آيد که مالک رشد ه ، بهره اجتماعي ب۱۰۰اجتماعي بر روي سن تقويمي و ضرب در عدد 

.گزارش شده است۹۲/۰پايايي اين مقياس در حدود . اجتماعي در اين پژوهش است

هاي مرکزی و پراکندگي، ضرايب همبستگي بين در اين پژوهش، عالوه بر بکارگيري شاخص 

. رشد زباني و رشد اجتماعي و بين کارکرد هاي مختلف زباني با رشد اجتماعي محاسبه شده است

نيز براي مقايسه و تطبيق سن حقيقي آزمودني ها با سن هنجاري آنها در خرده tهمچنين آزمون 

.آزمون هاي رشد زبان به عمل آمده است

نتايج

که بين رشد اجتماعي و رشد زباني محاسبه شد، ۰۰۱/۰با درجه معناداري ۵۹/۰همبستگي ضريب

استنشان مي دهد که فرضيه اول اين پژوهش که حاکي از وجود رابطه همبستگي بين اين دو متغير 

مي توان چنين نتيجه گرفت که افزايش در ميزان رشد اجتماعي افزايشي در ,بنابراين. تأييد مي شود

.)۲جدول (يزان رشد زباني و بالعکس خواهد داشتم
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)رشد اجتماعي و رشد زباني(همبستگي پيرسون. ۲جدول

رشد زبانيضرايب اجتماعي

ضريب همبستگي پيرسون 

رشد اجتماعي
۱

۵۹/۰

۰۰۱/۰α=

ضريب همبستگي پيرسون 

رشد زباني

۵۹/۰

۰۰۱/۰=α
۱

همسو است که ) ۲۰۰۱(و کورتني کزدن) ۲۰۰۱(، ديويدديکنسون)۲۰۰۱(ادوارد زيگلراين يافته با يافته

تعامل اجتماعي کودکان در اين سن با همساالن خود در مدرسه، ايجاد فرصت ها در زبان شفاهي در 

مدرسه و در خانه، تهييج و تشويق آنها براي حرف زدن را از عوامل شکل گيري و رشد مهارت هاي زباني 

.ن مي داندکودکا

همچنين اين يافته با نظرية رفتاری يادگيري که عوامل محيطي را در رشد زباني کودک دخيل مي دانند، 

اين يافته، همچنين با نظرية ويگوستکي هماهنگ است که عوامل محيطي و اجتماعي موجود . مطابق است

في مي کند و رشد و گسترش در مدرسه از قبيل همساالن و معلمان را از عوامل رشد زباني کودک معر

. کارکرد ارتباطي زبان را با شروع آموزش رسمي کودک ممکن مي داند

ضرايب همبستگي که بين خرده مهارت هاي زبان از جمله گوش کردن، سازماندهي، صحبت کردن، 

،α=۰۰۹/۰و α ،۴۷/۰=۰۰۴/۰و۵۱/۰دست آمد، به ترتيب با ضرايب ه و رشد اجتماعي ب,معناشناسي نحو

بين همگي نشان داد که رابطه همبستگي معناداري α=۰۰۱/۰و α ،۵۸/۰=۰۱/۰و α ،۴۷/۰=۰۱۳/۰و ۴۵/۰

بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت که هرچه محرک . اين خرده مهارت ها و رشد اجتماعي وجود دارد

تر ه با بزرگهاي شنيداري، زمينه هاي صحبت کردن در کودکان، زمينه هاي پرسيدن، جو بحث و مباحث

ها، اصالح گفتار کودکان بيشتر و غني تر شود، کودکان مهارت هاي زباني بهتري کسب کرده، خزانه 

).۷و ۶، ۵، ۴، ۳جداول.(مفاهيم و لغات وسيع تري خواهند داشت

)گوش کردن و رشد اجتماعي(همبستگي پيرسون . ۳جدول
رشد اجتماعيگوش کردن

)  ضريب همبستگي(ش کردنگو

درجه معناداري

۱۵۱/۰

۰۰۴/۰

)  ضريب همبستگي(رشد اجتماعي

درجه معناداري

۵۱/۰

۰۰۴/۰

۱

)سازماندهي و رشد اجتماعي(همبستگي پيرسون . ۴جدول



رشد اجتماعيسازماندهي

)ضريب پيرسون(سازماندهي 

درجه معناداري

۱۴۷/۰

۰۰۹/۰

)ضريب پيرسون( رشد اجتماعي

درجه معناداري

۴۷/۰

۰۰۹/۰
۱

)صحبت کردن و رشد اجتماعي(همبستگي پيرسون . ۵جدول
صحبت 

کردن

رشد اجتماعي

) ضريب پيرسون(صحبت کردن 

درجه معناداري

۱۴۵/۰

۰۱۳/۰

) ضريب پيرسون(رشد اجتماعي 

درجه معناداري

۴۵/۰

۰۱۳/۰

۱

)معني شناسي و رشد اجتماعي(همبستگي پيرسون . ۶جدول
رشد اجتماعيمعني شناسي

) ضريب پيرسون(معني شناسي 

درجه معناداري

۱۴۷/۰

۰۱/۰

ضريب (رشد اجتماعي 

درجه معناداري) پيرسون

۴۷/۰

۰۱/۰
۱

)نحو و رشد اجتماعي(همبستگي پيرسون . ۷جدول

رشد اجتماعينحو

)ضريب پيرسون(نحو 

درجه معناداري

۱۵۸/۰

۰۰۱/۰

) ضريب پيرسون(رشد اجتماعي 

درجه معناداري

۵۸/۰

۰۰۱/۰

۱

و يافتة  مارگارت ) ۲۰۰۴(مريکاااين يافته ها نيز با يافته هاي پژوهشي وزارت آموزش و پرورش 

جه به کودکان، رفتار اجتماعي با آنها، صحبت کردن و ارتباط کالمي هماهنگ است که تو) ۲۰۰۳(بورچينال

.زياد با کودکان از بدو تولد را از عوامل رشد مهارت زباني و آمادگي براي مدرسه برشمرده است

را آنها به اهميت زبان زييافته هاي فوق با نظريه برونر و نظريه پردازان شناختي ديگری هماهنگ است، 

صحبت کردن، (هاي شناختي اذعان داشته و معتقدند آموزش رسمي مدرسه نظام هاي نماد در رشد مهارت



را اصولي تر به کودک آموخته و باعث رشد مهارت و کارکرد نحو و معناشناسي از طريق خواندن، ) نوشتن

.و گوش کردن مي شود,نوشتن

ايسه سن حقيقي آزمودني ها با که براي مقtدر رابطه با فرضيه سوم پژوهش، نمرات حاصل از آزمون 

سن هنجاري آنها صورت گرفت نشان مي دهد که آزمودني ها با سن هنجاري خود در خرده آزمون هاي 

است که سن حقيقي آزمودني ها يک ) واژگان ربطي(۲مطابقت دارند و فقط درخرده آزمون ۶و۵، ۴، ۳، ۱

).۸جدول(سال نسبت به سن هنجاري شان تأخير دارد 

۶و درجه معناداري سن واقعي و سن هنجاري آزمودني ها در t شاخص مرکزي و پراکندگي، . ۸جدول

خرده آزمون رشد زبان
درجه tانحراف معيارميانگين

معناداري
سن واقعي و هنجاري) ۱(جفت
سن واقعي و هنجاري) ۲(جفت
سن واقعي و هنجاري) ۳(جفت
و هنجاريسن واقعي ) ۴(جفت
سن واقعي و هنجاري) ۵(جفت
سن واقعي و هنجاري) ۶(جفت

۳۱۱/۰
۹۹/۰
۲۹/۰
۵۳/۰
۳۹/۰
۱۸/۰

۰۹/۲
۲۱/۱
۶۱/۱
۶۶/۱
۲۸/۱
۳۲/۱

۸۰/۰
۴۲/۴
۹۶/۰
۷۱/۱
۶۴/۱
۷۶/۰

۴۳/۰
۰۰/۰
۳۴/۰
۰۹/۰
۱۱/۰
۴۴/۰

زمون واژگان ربطي معنادار بودن تفاوتي که از مقايسه سن حقيقي و هنجار سني آزمودني ها در خرده آ

اين خرده آزمون از نظر . دست آمد بيانگر يک سال تفاوت بين اين سنين در اين خرده آزمون استه ب

که توانايی ) ۱جدول (ويژگی های زبان شناختی از نوع معناشناسی و زير مجموعه مولفة سازماندهی است 

گر يدر آن بر خالف خرده آزمون های دکودک در درک و بيان شفاهی ارتباط ميان دو کلمه را می سنجد و 

ستی معنای کلمات گفته شده را درک کند، طبقة معنايی يچ نوع تصويری به کار نرفته است و کودک بايه

آنها را تشخيص دهد و ارتباطشان را بيان کند که نياز به آموزش و در معرض بودن محرک های زبانی 

فت که دليل اين کندي و عدم تطابق، تمرين ناکافي در مورد بنابراين می توان چنين نتيجه گر. محيطی دارد

چنانکه سوزان وايز بوئر در تحقيق خود . لغات و يا نا آشنايي کودکان با مفاهيم و کلمات نمايانگر آنهاست

نشان داد که تقريبا نيمي از همه دانش آموزان در خواندن مشکل داشته، فقط به اين دليل که آموزش هاي 

).١٦،۲۰۰۳بوئرووايز(ورد کلمات و صداي حروف به آنها داده نمي شود منظمي در م

همچنين جسي وايز و سوزان وايز بوئر در تحقيقي ديگر نشان دادند که اگر از دانش آموزان دوره 

صورت نوشته ه طور شفاهي در مورد موضوعي صحبت کنند، سپس همان را به ابتدايي خواسته شود تا ب

اگر در مورد موضوعات درسي باشد، کمک بزرگي در جهت توسعه و رشد لغات تمرين کنند، مخصوصا

). ۲۰۰۳وايز و بوئر،(در ذهن و بهبود نوشتار و خواندن آنها است 

بحث و نتيجه گيری 
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اجتماعی شدن افراد به معنای همسازی و همخوانی آنها با قواعد، ارزش ها و نگرش هـای گروهـی و               

ند افراد مهارت ها، دانش ها و شيوه هـای سـازگاری را مـی آموزنـد و امکـان         يدر اين فرا  . اجتماعی است 

مدرسه اجتماعی شدن ). ۱۳سرکار آرانی، (روابط متقابل را در يک فعل و انفعال مستمر به دست می آورند 

گران گسترش می دهد و روش حل مسئله و انجام صحيح کارها يع می کند، روابط او را با ديکودک را تسر

در دوره دبستان اولين آموزش های رسمی کودک آغاز مـی شـود کـه          ). ۱۳۷۶عليزاده،  (ه او می آموزد     را ب 

. موجب رشد مهارت های اجتماعی وی نيز می شود... عالوه بر فراگيری خواندن، نوشتن، حساب کردن و 

ول مـی شـود،   بر اساس نظريه های رفتاری آنچه باعث افزايش دامنه لغات و رشد زبانی کودکان پايه ا               

که زمينه يادگيری کودک را فراهم می کنند است.. عالوه بر خانواده محيط مدرسه، معلمان، همکالسی ها و

. و تقليد از رفتار کالمی آنها به رشد زبان و گفتار خود کمک می کنـد   ,و کودک با مشاهده، سرمشق گيری     

می کنند، اين در حالی است کـه مهـارت    کودکان در پايه اول اطالعات زيادی را از طريق شنيداری کسب            

. و نوشتن نيز همزمان در آنها به سرعت در حال رشد است,های گفتاری، خواندن

با وجود تأکيد نظريه پردازان شناختی بر وجود استعداد های شناختی خـاص بـرای رشـد زبـان، آنهـا                     

يز اشاره دارنـد و برقـراری ارتبـاط    محيطی در يادگيری زبان نياهثيرأتـهمچنين به اهميت غير قابل انکار      

پياژه زبان را يک کنش نمادی می داند کـه بـا شـروع دوره    .اجتماعی را يکی از کارکرد های زبان می دانند      

.مدرسه به اوج خود می رسد

به اعتقاد وی زبان نه تنها وسيلة تبادل . از نظر برونر به کمک زبان می توان آموزش را کامال تسهيل کرد

بين معلم و شاگرد است، بلکه ابزاری است که استفاده از امکانات ياد گيرنده را برای بـه نظـم در       و تعامل   

ورود به مدرسه و شروع آموزش های رسمی و آموزش نظـام هـای       . آوردن محيط اطراف ممکن می سازد     

خـود روز  بعد ارتباطی آنی در مجاورت کودک با همرده های     . عاد گوناگون زبان را رشد می دهد      بنمادی ا 

فهم اجتماعی بيـشتر و رشـد مهـارت هـای اجتمـاعی او مـی       بهبه روز قوی تر و گسترده تر می شود که        

. انجامد

ويگوتسکی معتقد است زمانی که کودک از طريق يادگيری زبان سازمان بخشيدن به رفتار خود را آغاز 

أ اجتماعی دارد و فعاليت های می کند، کنش های عالی ذهنی در او پديدار می شود و اين کنش ها منش

. کودک در رابطه با افراد موجب کسب تجارب در مورد مناسبات اجتماعی می شود

با توجه به نتايج اين پژوهش مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار بين رشد زبانی و رشد اجتماعی و 

که با توجه به اين که ن نتيجه گرفت يهمچنين خرده مهارت های زبانی و رشد اجتماعی می توان چن

کارکد ارتباطی زبان در شروع دورة دبستان آغاز می شود که يک مرحله سريع در پيشرفت زبان است که 

از . روابط اجتماعی کودک، گروه های هم سن و نقش مدرسه در اين مرحله اهميت زيادی پيدا می کند

اعی در اين سن تأثير متقابل پيچيده ای آنجا که آموزش های رسمی، عملکردهای زبانی و ارتباط های اجتم

بر يکديگر دارند، بنابراين الزم است اهميت و ضرورت فعاليت های مناسب اجتماعی برای رشد زبان 

. کودک بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد



با وجود محدوديت در تعميم نتايج به علت محدوديت در نمونه گيري، و عدم کنترل متغير های 

تأثير گذار، باز هم مي توان بر اساس نتايج اين تحقيق و يافته هاي پژوهشي مشابه ) ماعیاجت(محيطی 

چنين نتيجه گرفت که ايجاد محيط غنی از تحريکات زباني، تشويق کودکان براي حرف زدن و پرسيدن، 

ان و شرکت دادن آنها در بحث هاي گروهي و خانوادگي، ايجاد جوي براي اظهار نظر آنها، خواندن داست

کتاب با صداي بلند براي آنها، خلق بازي هايي که مهارت هاي کالمي و نوشتاري آنها را بکار گيرد، 

جذاب کردن تکاليف نوشتاري و خواندني مدرسه، ايجاد و حفظ اعتماد به نفس کودکان اين سن، احترام 

ها، شفاف کردن گذاشتن به واقعيت وجودی، عواطف و احساسات آنها، همدردي و هم احساسي با آن

احساساتشان، دادن مجالي براي عمل و آزمودن  و تجربه، همگي از عواملي است که رشد شخصيت و 

براي جلوگيري از بروز ,بنابراين. رشد مهارت هاي کالمي و اجتماعي آنها تأثير شايان توجهي دارد

ي زباني را در خانواده و مشکالت در حيطه زبان در دوران دبستان مي بايست پايه شکل گيري مهارت ها

.دکرآموزش هاي قبل از دبستان محکم بنا 

مآخذ
.اميرکبير: تهران.عبدالخليل حاجتي: هترجم. روانشناسي زبان. )۱۳۶۴(اچسون، ج

ن ي، خالصه مقاالت پنجم"پژوهش اجتماعی کودکان و نوجوانان و توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ). "۱۳(سرکار آرانی، محمدرضا 

.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:تهران.وزارت آموزش و پرورش. مجمع علمی جايگاه تربيت

".بررسی و مقايسه رشد اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر راهنمايی دولتی و غير دولتی شهر شيراز). "۱۳۷۶(عليزاده طيبه، درويزه، يزدی 
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