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 چكیده
های دستور زباانی در کودکاا    که آیا پیشرفت مهارتگویی به چهار پرسش است: نخست اینهدف از انجام این پژوهش پاسخ

میاانیین واو    »تفاوت دارد؟ دوم، آیا بین این دو گروه سایی تفااوت چشارییری در     دو و نیم ساله و کودکا  سه و نیم ساله
( کودکا  و مربیا  مهاد کاودا ارتطااوی    MLU« )گفتارمیانیین وو  پاره»شود؟ سوم، آیا بین ( مشاهده میMLU« )گفتارپاره

فارسی نیا  وجاود دارد؟ بارای ایان می اور      که آیا محدوده وطیعی پیشیهادی براو  در فراگیری زبا  وجود دارد؟ و چهارم این
آوری شد و مورد مطالعه قرار ای جرعشش نرونه زبانی مربوط به کودکا  و مربیا  مهد کودا وی یک دوره زمانی شش هفته

-ها نشا  داد که هیچ پاسخ قطعی یا ثابتی برای پرسش نخست وجود ندارد. یعیی در برخی موارد تفااوت گرفت. نتایج بررسی

دست نیامد. اما درباره میانیین وو  متوسا  گفتاار، تفااوت مشخمای میاا  دو      مشاهده شد و در موارد دییر تفاوتی به هایی
دسات نیاماد. در نهایات    گفتار کودکا  و مربیا  بهگیری در میانیین وو  پارهکه اختالف چشمگروه سیی مشاهده شد. حا  آ 

 فراگیری زبا  فارسی نی  وجود دارد. مشخص شد که محدوده وطیعی پیشیهادی براو  در
 . 

 .های دستور زبانی، سیجش و دستوریزبا  او ، مهارت :واژگان کلیدی
 
 مقدمه . 1

با وجود مطالعات سودمندی که در تشریح فرایند یادگیری زبان اول انجام شدده اسد ، هندوز هده ابهامدات و      
یک سو به دلیل کمبود شواهد و مستندات پژوهشدی و  های بسیاری در این حوزه وجود دارد. این امر از کاستی

ای از سوی دیگر به دلیل ماهی  پیچیده موضوع مورد بحث، قابل بررسی اس . از همین روس  که ارائه نظریده 
-حال برای توضیح ایدن پدیدده بده   نماید. بااینواحد درباره چگونگی فرایند یادگیری زبان اول بسیار دشوار می

لی، سه رویكرد نظری عمده مطرح شده اس : نخسد  رویكدرد تجربدی ترفتداریو، دوم     صورت جزئی و نه ک
 وLust ،6002 :62رویكرد استداللی تفطریو و سوم رویكرد کنشی تتعاملیو. تالس  

هایی اس  کده والددین بده او    رویكرد تجربی ترفتاریو در فراگیری زبان اول، بر اساس برداش  کودک از داده
دهد. و رویكرد استداللی تفطریو، موهبتی ذاتی و غیراکتسابی را در کودک مورد توجه قرار میکنند. عرضه می

کشد. بر این اساس، فراگیری زبان اول نه بر پایه رویكرد تعاملی دو رویكرد رفتاری و استداللی را به چالش می
شدود. در واقدر رویكدرد کنشدی     های محیطی و نه بر مبنای موهبتی فطری و غیراکتسابی در نظر گرفته مدی داده

هدایی دیگدر   هایی از ذهن کودک و دریاف  کامل دادهفراگیری زبان اول را حاصل تعامل میان بیرون راندن داده
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داند. بر اساس دیدگاه تعاملی، محیط آشنایی با زبان اول و نیز گفتار والدین تنقش گفتاری مسدتقیه کدودکو   می
 و Spada ،6009 :11و اسپادا  Lightbownن بویابد. تالی ای میاهمی  ویژه

و نخستین تعدامتت بدین مدادران و    « گفتار مستقیه کودک»گوید که در مطالعات خود چنین می وPeccieپكیت
مطرح شد. بر ایدن   1311و که در سال Chomskyچامسكی ت« فقدان انگیزشی»کودکان پاسخی اس  به بحث 

کده دربداره   آنعنوان نظامی انتزاعی و پیچیده  بتواند فرا بگیرد، بدی اساس غیرممكن اس  که کودک زبان را به 
ای کده کدوک   و این بحدث بدا نظریده   16: 6002های مادرزادی داشته باشد. تپكی، آگاهیکاربرد آن اندکی پیش

چه چامسكی مطرح کرد، ندارر بدر ایدن    و آن16: 1311سو اس . تکوک، ارائه داد، هه 1311و در سال Cookت
توانیه بر فراگیری زبان به مثابه دانشی خاص و غنی فائق آییه. به بیان دیگر، زمدانی  اس  که چگونه میموضوع 
-ای را در راستای باورها و افكار آدمدی بده  توان چنین نظام پیچیدههای انسان ناکافی اس ، چگونه میکه داشته

 و66: 1311کار گرف ؟ تچامسكی، 
باید با توجه بده  ی آن اس  که گفتار همگان با کودکان در سنین مختلف و گویاSnowهمچنین مطالعات اسنو ت

یا گفتار سرپرس  وی صورت گیرد. پس در مواجهه با کودکان نه فقدط گفتدار مدادران،    « گفتار مستقیه کودک»
شود. تا همین اواخدر، فراگیدری زبدان اول بددون در نظدر      بلكه گفتار دیگران نیز دستخوش تغییرات خاصی می

آمدوزی عوامدل   گرف ؛ زیرا تصور بر این بود که توانایی زبانتن گفتار مستقیه کودک مورد مطالعه قرار میگرف
هدای زبدانی   هدا و ابهامدات موجدود در داده   گیرد و همین امر در برابدر پیچیددگی  ای را دربرمیدرونی گسترده
 و11: 1312کند. تاسنو، ایستادگی می
کده  و اسد . بدا ایدن   MLU« تمیانگین طول پاره گفتار»زبان اول، ارزیابی های بررسی فراگیری از جمله روش

آموزی کودکان کارایی بسدزایی داشدته اسد ، محققدان     گفتار در تشریح فرایند زبانتوجه به میانگین طول پاره
ع و بر این باور اس  کده اعتبدار ایدن ندو    Wellsاند. ولس تهای متفاوتی نشان دادهنسب  به کاربرد آن واکنش

ای مدورد  طدور گسدترده  راحتی قابل محاسبه اس ، تاکنون بهجا که بهبرانگیز اس ، اما از آنارزیابی بسیار بحث
گفتدار  و الس  نیز معتقد اس  که اگرچه ارزیابی میانگین طول پاره111: 1331استفاده قرار گرفته اس . تولس، 

تواند ما را نسدب  بده   در مراحل اولیه آن اس ، نمی ابزار مفیدی برای تخمین میزان پیشرف  فراگیری زبان اول
گفتدار در  دانش دستور زبانی کودکان آگاه سازد. بر این اساس هنوز مسائلی همچون دالیل تفداوت طدول پداره   

شوند و یا چگونه جمتت کودکان ها و مشكتت زبانی خود چیره میکه کودکان چگونه بر کاستیکودکان، این
-از دانش دستور زبانی آنان باشد، برای ما مشخص نیس . طبق نظریه الس  توسعه طول پارهتواند نموداری می

 و  161: 6002گفتار در کودکان چندان به پیشرف  دانش دستور زبانی آنان بستگی ندارد. تالس ، 
-گفتار یكی از شاخصو، طول پارهBrownو، از زمان تحقیقات براون تJohnsonبر اساس مطالعات جانسن ت

-شمار رفته اس . طبق نظریه براون، میانگین طدول پداره  های کاربردی در بررسی پیشرف  فراگیری زبان اول به

گفتار معیاری ساده و مفید برای ارزیابی توسعه و تكامل دستور زبان کودک اس ؛ چراکه هر نوع از اطتعات و 
 و  163: 6001، شود. تجانسنهای جدید، خود موجب تغییر در طول گفتار میدریاف 

رسد، ممكن اس  شداخص  تر چنین گفته بود که هرگاه کودک به مرحله پنجه فراگیری زبان اول میبراون پیش
های دستور زبانی داشته باشدد و در مراحدل   گفتار کارایی کمتری در ارزیابی پیشرف  مهارتمیانگین طول پاره

رسدد،  مستقیه گفتار به چهار تكواژ یا بیشدتر از آن مدی  بعدی اثرگذاری آن افزایش یابد.در واقر زمانی که طول 
این شاخص دیگر نشانگر پیشرف  مهارت دستور زبانی نیس ؛ بلكه بازتابی از چگدونگی ماهید  تعامدل میدان     

 و20: 1319اش اس .  تبراون، کودک و مربی
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 پنج مرحله براون از این قرار اس :  
فراگیری بر اساس ارتبدا  معندایی اولیده و زیربندایی ر      نحوی؛ که در آن نقش معنایی و روابط ترکیبی و1

 گیرد.فرامی« آرام»را در برابر کلمه « شلوغ»دهد. مثتً  کودک کلمه می
-دهی معنایی؛ که در آن کودک شروع به یادگیری صرف کردن کلمات و تكواژهای دستوری میسازمان و6

 کند.

 کلمات امر و نهی.یادگیری افعال کمكی در جمتت ساده، کلمات پرسشی و  و9

 کارگیری جمتت مرکب و بندهای موصولی.ای دیگر و بهای در ختل جملهنشاندن جمله و4

 وIngram ،1333 :60ها با کاربرد حروف ربط. تاینگرم پایگی جمتت ساده و ارتبا  گزارههه   و6

سی شداخص میدانگین   و و همكاران او بر این باورند که بررMillerگروه دیگری از پژوهشگران همچون میلر ت
و و Bloomای برای سنین مدرسه اس . اما محققان دیگری مانند بلدوم ت گفتار ارزیابی معتبر و پیشرفتهطول پاره

و مطالعدات پكدی   16: 6001اندد. تجانسدن،   را تا سه سالگی تخمین زده MLUو کاربرد شاخص Laheyلی ت
گفتار و کودک، سن وی را در پیوند با میانگین طول پارهآموزی هر گویای آن اس  که برای ارزیابی فرایند زبان

شود که آیا کودک نسدب   های کاربردی زبان کودک باید در نظر گرف . در این صورت مشخص میدیگر جنبه
کند یا در فراگیری زبان دچار تأخیر و اختتل اسد . میدانگین   تر عمل میبه محدوده سنی معمول خود پیشرفته

سدال اسد ،    6.2تا  1.3اس . کودکی که بین  1.16سال عموماً در حد  6.9تا  1.2در محدوده گفتار طول پاره
اسد . در   6.16سداله   9.1تدا   1.11دارد و این شداخص بدرای کودکدان     6.66گفتاری برابر میانگین طول پاره

 4سدال در حددود    4تدا   6.9و در بدازه   9.60گفتار کودکان در حد سال میانگین طول پاره 9.1تا  6.6محدوده 
 و  61: 6002اس . تپكی، 

 9.3گفتار، شرح حال چهار کدودک  در ارزیابی میانگین طول پاره وDevinو دوین ت Sachsو Sachsساکس ت
سال و با عروسكی کده بده   سال، با یک دوس  صمیمی، با کودک ههگو با فردی بزرگوساله را در گف  6.6تا 

کردندد، نتدایج   گو میوکه کودکان با چه کسی گف کردند. بر حسب  این کرد، تهیهمثابه کودک ایفای نقش می
بدود، در   4.96گفتدار در حدد   گوی کودک با مادر میانگین طول پارهودس  آمد. برای نمونه در گف متفاوتی به

ویدن،  بود. تساکس و د 6.91گو با عروسک وو در گف  9.31سال گو با ههو، در گف 9.14گو با دوس  وگف 
 و11-36:  1312

 اما مطالعاتی که در زمینه سنجش دستور زبانی صورت گرفته، به شرح زیر اس :
برای مطالعه چگونگی فراگیری زبان دوم، محققان فراگیری زبان انگلیسی را در میان یدک گدروه چیندی مدورد      

هدایی کده هده    کردندد؛ عبدارت  یخوانند و با هه مقایسه مد بایس  عباراتی را میتوجه قرار دادند. فراگیران می
تاثبدات قیدیهو   « The proof of the theorem»اختتف معنایی داشتند و هه اختتف و نحوی. برای مثال: 

های معندایی  دس  آمده، درک ناهمسانیتاز اثبات قییهو. طبق نتایج به« Of proof the theorem»در برابر 
-ان انگلیسی پرداخته بودند و در افرادی که انگلیسی زبان مادریسالگی به یادگیری زب 12در افرادی که قبل از 

 و  Clark ،6009 :12رو شده بودند، نزدیک و مشابه بود. تکترک بهسالگی با آن رو 12شان بود و بعد از 
آوری و نیز سنجش دستور زبدان بده عندوان ابدزاری بدرای جمدر      Newportدر تحقیقات جانسن و نیوپورت ت

ای را برگزیدند کده  رفته اس . جانسن و نیوپورت در نخستین بررسی خود تعدادی چینی و کره کاراطتعات به
جمله گوش دهند و بگویند آیا همه جمتت درس  بود یدا   642زبان دومشان انگلیسی بود. از آنان خواستند به 

زمان گذشته، جمدر، سدوم    نمونه از ساختارهای زبان انگلیسی تهیه شده بود. مانند 16نه. این جمتت بر اساس 
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و...  Whهدای  هواژهشخص مفرد، صرف حال استمراری، افعال کمكی، جمتت پرسشدی بلده و خیدر، پرسدش    
-های دستور زبانی میان فراگیران زبان دوم و انگیسیو در برخی از سنجش23 -26: 1313تجانسن و نیوپورت، 

ایی مشاهده شد. این موضوع بر پایه اسدتدالل انتقدادی   هزبانان تفاوتی وجود نداش . اما در دیگر موارد تفاوت
سال در فراگیدری زبدان دوم ارائده شدده بدود.       14و  16های سنی جانسن و نیوپورت استوار بود که برای دوره

 و12تهمان، 
نحوی متمرکز شدند. این بار افدراد را بدر اسداس    جانسن و نیوپورت در دومین بررسی خود روی اصول ترکیبی

سالگی. طبق نتایج به دسد    16سالگی و پس از  16شان به امریكا به دو دسته تقسیه کردند: پیش از سن ورود
سالگی وارد امریكا شده بودند، میزان کمتری داش .  16آموزی برای افرادی که پس از آمده، سطح کارایی زبان

ر ضدعف بودندد. تجانسدن و    برای مثال این گروه از فراگیران در تشخیص خبری یا پرسشی بودن جمتت دچدا 
 و646و  669 -661: 1331نیوپورت، 
گفتار و سنجش دستور زبدانی بده عندوان ابدزار     های این پژوهش، میانگین طول پارهگویی به پرسشبرا ی پاسخ

 ها از این قرارند:اند. پرسشآوری اطتعات مدنظر قرار گرفتهجمر
 ساله تفاوتی وجود دارد؟ 9.2اله و کودکان س 6.2های دستوری کودکان آیا میان پیشرف  مهارت و1
 گفتارتفاوت قابل توجهی دارند؟آیا این دو گروه در شاخص میانگین طول پاره و6

 ها ارتباطی وجود دارد؟گفتار کودکان و مربیان آنآیا بین میانگین طول پاره و9

 آیا محدوده طبیعی پیشنهادی براون در فراگیری زبان فارسی نیز قابل مشاهده اس ؟ و4

 روش کار .1
پسرو برای انجام این پدژوهش انتخدا     9دختر و  9نفر ت 2کودک  11های تهران، از میان در یكی از مهدکودک

آوری اطتعدات بدود.   کودک در مددت زمدان جمدر    2شدند. دلیل چنین گزینشی حیور پیوسته و مستمر این 
های کیان، ایلیا و امیرعلدی و گدروه   به نامپسر دو و نیه ساله  9کودکان از دو گروه سنی بودند: یک گروه شامل 

هدای زبدانی و   زمینده های نورا، هستی و ماهور. دو گدروه دارای پدیش  دختر سه و نیه ساله به نام 9دیگر شامل 
کردند و به طبقده متوسدط اقتصدادی    اقتصادی مشابه بودند؛ یعنی والدینشان در خانه به زبان فارسی صحب  می

 تعلق داشتند.
های اول و دوم، کودکان دو گروه در مقایسه با یكدیگر مدورد ارزیدابی قدرار گرفتندد.     ن پاسخ پرسشبرای یافت
 گفتاربستگی استفاده شد تا مشخص شود که بین میانگین طول پارهگویی به پرسش سوم از آزمون ههبرای پاسخ

ارم محدوده پیشدنهادی بدراون   گویی به پرسش چهکودک و مربی ارتباطی برقرار اس  یا نه. سرانجام در پاسخ 
 آوری شد.مورد بررسی قرار گرف . سپس بر اساس ارزیابی و سنجش دستور زبانی نیز اطتعات الزم جمر

-کارگیری نمونده شیوه توجه داش : نخس ، به 9های دستور زبانی باید به طبق نظر الس  برای سنجش مهارت

شناختی؛ سوم، ارزیابی درک مطلدب از  یا روش فرا زبان وگو؛ دوم، سنجش دستور زبانیهای انگیزشی در گف 
 و11: 6002ها، انتخا  تصویر، پرسش و پاسخ و... تالس ، های طبیعی، توجه به واکنشطریق خواسته

آوری شد. سدپس  گوی کودکان با مربیان طی چند جلسه ضبط و جمروهایی از گف در این پژوهش ابتدا نمونه
مطابق آزمون سنجش دستور زبانی مورد ارزیابی قدرار گرفد . در نهاید  نیدز درک      مهارت دستور زبانی آنان

در را »، «در را بداز کدن  »ها از این قرار بود: های طبیعی سنجیده شد. خواستهمطلب کودکان با تمرکز بر خواسته
 و...« مداد روی میز را به من بده.»، «ببند
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 هاتجزیه و تحلیل داده .6
هدای دسدتوری و معندایی دو    بان و ارزیابی معنایی از کودکان خواسته شد به تفداوت در بخش سنجش دستور ز

در « مدن حدرف زد  »یافتندد کده   بایس  درمدی نحوی و دو نمونه معنایی توجه کنند. برای مثال مینمونه ترکیبی
« اسد   ماشین پدر علدی خدرا   »در مقایسه با « پدر ماشین علی خرا  اس »یا «  زنهمن حرف می»مقایسه با 

تر پیشی گرفتند. بده بیدان   صحیح اس  یا نه. در این بخش کودکان گروه سنی باالتر از کودکان گروه سنی پایین
دادندد. حدال   راحتی و بودن هیچ تردیدی تشخیص میهای معنایی و نحوی را بهساله تفاوت 9.2دیگر، کودکان 

 بیشتری نیاز داشتند.   ها به توضیحاتساله برای درک همین تفاوت 6.2که کودکان آن
-، میانگین طول پداره 2تا  1دس  آمد. در نمودارهای شماره های انگیزشی نتایج زیر بههمچنین با توجه به نمونه

 ها آمده اس .  گفتار هر یک از کودکان به همراه مربیان آن
 

 امیرعلی و مربی او MLU: 1شكل

 ایلیا و مربی او MLU: 6شكل

 جلسه دهم جلسه نهم جلسه هشتم جلسه هفتم جلسه ششم جلسه پنجم جلسه چهارم جلسه سوم جلسه دوم جلسه اول

5 میانگین طول پاره گفتار کودک 4.25 2.88 2.26 2.66 1 4.6 3.34 3.6 2.25

3.5 میانگین طول پاره گفتار مربی 2.4 2.25 1.9 2.2 2.33 2.33 2.9 3.83 2
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6

M
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 جلسه سوم جلسه دوم جلسه اول
جلسه  

 چهارم
 جلسه دهم جلسه نهم جلسه هشتم جلسه هفتم جلسه ششم جلسه پنجم

جلسه  

 یازدهم

4.00 میانگین طول پاره گفتار کودک 4.60 2.18 1.58 2.33 2.00 2.80 3.46 1.80 1.75 2.81

3.00 میانگین طول پاره گفتار مربی 5.00 2.80 3.33 3.27 1.44 3.00 2.08 3.00 2.50 3.20
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5
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M
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 کیان و مربی او MLU: 9شكل
 
 

 
 نورا و مربی او MLU: 4شكل

 
 

 جلسه هشتم جلسه هفتم جلسه ششم جلسه پنجم جلسه چهارم جلسه سوم جلسه دوم جلسه اول

1 میانگین طول پاره گفتار کودک 1.27 1 1.46 1.3 1 1.43 1.16

3 میانگین طول پاره گفتار مربی 2.58 2.5 2.88 1.3 2.38 2.57 2.8
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M
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 جلسه نهم جلسه هشتم جلسه هفتم جلسه ششم جلسه پنجم جلسه چهارم جلسه سوم جلسه دوم جلسه اول

2.83 میانگین طول پاره گفتار کودک 4.00 5.60 2.33 2.68 3.82 3.70 4.00 2.93

3.42 میانگین طول پاره گفتار مربی 0.00 3.00 4.14 2.88 3.38 3.00 2.00 3.85
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 هستی و مربی او MLU: 6شكل

 
 

 
 ماهور و مربی او MLU: 2شكل

 
توان ارائه کرد. زیدرا  های انجام شده، برای پرسش نخس  پژوهش پاسخی ثاب  و قطعی نمیبا توجه به بررسی

آزمون سنجش دستور زبانی برای کودکان گدروه سدنی   های بسیاری اس . در واقر ها گویای تفاوتنتایج آزمون
ویتندی  گویی به دومین پرسش این پدژوهش، آزمدون غیرپدارامتری مدن    نتایج بهتری را نشان داد. برای پاسخ 9.2

Mann Whitney   تتسUگیری را بین میدانگین  کار گرفته شد. نتایج حاصل از این آزمون تفاوت چشهو به
 نی نشان داد.گفتار دو گروه سطول پاره

 
 :  مقایسه بین دو گروه سنی1جدول

 نمره گفتار 

 0.000 وUویتنی تتس  آزمون غیرپارامتری من

 2.000 وWآزمون غیرپارامتری ویلكاکسن تتس  

جلسه 

 اول

جلسه 

 دوم

جلسه 

 سوم

جلسه 

 چهارم

جلسه 

 پنجم

جلسه 

 ششم

جلسه 

 هفتم

جلسه 

 هشتم

جلسه 

 نهم

جلسه 

 دهم

جلسه 

 یازدهم

2.94 میانگین طول پاره گفتار کودک 3.00 5.50 2.37 3.48 5.75 3.73 3.72 2.66 2.15 3.00

5.16 میانگین طول پاره گفتار مربی 6.00 0.00 4.87 4.13 6.28 4.00 2.55 5.75 2.62 4.00
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M
LU

 

جلسه 

 اول

جلسه 

 دوم

جلسه 

 سوم

جلسه 

 چهارم

جلسه 

 پنجم

جلسه 

 ششم

جلسه 

 هفتم

جلسه 

 هشتم

جلسه 

 نهم

جلسه 

 دهم

جلسه 

 یازدهم

3.33 میانگین طول پاره گفتار کودک 5.50 3.88 2.86 2.75 6.88 6.88 3.46 3.66 3.21 3.80

6.00 میانگین طول پاره گفتار مربی 6.00 3.00 0.00 3.34 4.66 4.66 3.10 2.00 4.00 3.50

0
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3

4

5
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 -1.324 وZتتس   آزمون خطای استاندارد میانگین

 Asymp. Sig. (2-tailed) 0.060داری سطح معنی

 
گفتدار کدودک و مربدی    بستگی نشان داد که ارتبا  خاصی میان میانگین طول پارهههاز سوی دیگر نتایج آزمون 

 وی وجود ندارد. 
 

 :  همبستگی کیان و مربی او6جدول

 مربی کودک 

 کودک

 -0.164 1 ضریب همبستگی پیرسن

-Asymp. Sig. (2داری سدددطح معندددی

tailed) 
 0.111 

 1 1 هاتعداد جلسه

 مربی

 1 -0.164 ضریب همبستگی پیرسن

-Asymp. Sig. (2داری سدددطح معندددی

tailed) 
0.111  

 1 1 هاتعداد جلسه

 
 :  همبستگی نورا و مربی او9جدول

 مربی کودک 

 کودک

 -0.913 1 ضریب همبستگی پیرسن

-Asymp. Sig. (2داری سدددطح معندددی

tailed) 
 0.901 

 3 3 هاتعداد جلسه

 مربی

 1 -0.913 ضریب همبستگی پیرسن

-Asymp. Sig. (2داری سدددطح معندددی

tailed) 
0.901  

 3 3 هاتعداد جلسه

 
 :  همبستگی امیرعلی و مربی او4جدول

 مربی کودک 

 کودک

 0.664 1 ضریب همبستگی پیرسن

-Asymp. Sig. (2داری سدددطح معندددی

tailed) 
 0.160 
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 10 10 هاتعداد جلسه

 مربی

 1 0.664 ضریب همبستگی پیرسن

-Asymp. Sig. (2داری سدددطح معندددی

tailed) 
0.160  

 10 10 هاتعداد جلسه

 
 :  همبستگی ایلیا و مربی او6جدول

 مربی کودک 

 کودک

 0.436 1 ضریب همبستگی پیرسن

-Asymp. Sig. (2داری سدددطح معندددی

tailed) 
 0.166 

 11 11 هاتعداد جلسه

 مربی

 1 0.436 ضریب همبستگی پیرسن

-Asymp. Sig. (2سددطح معنددی داری  

tailed) 
0.166  

 11 11 هاتعداد جلسه

 
 :  همبستگی ماهور و مربی او2جدول

 مربی کودک 

 کودک

 -0.643 1 ضریب همبستگی پیرسن

-Asymp. Sig. (2داری سدددطح معندددی

tailed) 
 0.420 

 11 11 هاتعداد جلسه

 مربی

 1 -0.643 ضریب همبستگی پیرسن

-Asymp. Sig. (2داری سدددطح معندددی

tailed) 
0.420  

 11 11 هاتعداد جلسه

 :  همبستگی ماهور و مربی او1جدول
 مربی کودک 

 کودک

 0.432 1 ضریب همبستگی پیرسن

-Asymp. Sig. (2داری سدددطح معندددی

tailed) 

 0.161 

 11 11 هاتعداد جلسه

 1 0.432 ضریب همبستگی پیرسن   مربی
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-Asymp. Sig. (2داری سدددطح معندددی

tailed) 

0.161  

 11 11 هاتعداد جلسه

 
، بین ندورا  0.11اش دس  آمده بدین قرار اس : بین کیان و مربیهای بهبستگی، هه1تا  6های با توجه به جدول

 .0.42اش و بین ماهور و مربی 0.16اش ، بین ایلیا و مربی0.16اش ، بین امیرعلی و مربی0.90اش و مربی
 

 گیریبحث و نتیجه .9
-های بین دو گروه سنی و میزان پیشرف  مهارت دستور زبانی آنان گواه آن اس  که کودکان پدیش از آن تفاوت

گونده کده در واکدنش    کنندد. همدان  گوها پیشرف  میودس  آورند، در درک گف که توانایی سخن گفتن را به
ی عملكرد متفاوتی را نشان دادندد. در  های طبیعی موفق عمل کردند اما در سنجش دستور زباننسب  به خواسته

 توان مؤثر دانس . گفتار این دو گروه سنی، عامل جنسی  را نیز میهای میانگین طول پارهبروز تفاوت
نفدر   16ای کنندگان در چنین مقایسه، کمینه شرک SPSSکه بر اساس تجزیه و تحلیل آماری توضیح دیگر این
هدا بیشدتر   نفر شرک  کردند. پس هر چه تعداد اعیای گروه 2در این بررسی که شود. حال آندر نظر گرفته می

 باشد، اعتبار نتایج نیز بیشتر خواهد بود.
گفتار کدودک بدر حسدب بلنددی صددا یدا       توان گف  که میانگین طول پارهبستگی میبا نظر به نتایج آزمون هه

یا یک جمله مربی در نظر کدودک جالدب    آهستگی آن در نوسان خواهد بود. ممكن اس  در مواردی یک واژه
گفتار بیشدتری را در پدی خواهدد    ای طوالنی وادارد. همین امر میانگین طول پارهبیاید و کودک را به ادای جمله

آور باشدد و بده   اهمی  یا مدتل داش . از سوی دیگر ممكن اس  همان واژه یا جمله در نظر کودک دیگری بی
 شود.  گفتار میعامل نیز باعث کاهش میانگین طول پارهعتقگی او بیانجامد. این بی

گفتار بدرای گدروه سدنی اول حددود     در مورد محدوده طبیعی پیشنهادی براون نیز باید گف ، میانگین طول پاره
دس  آمدد. بدرای گدروه سدنی دوم نیدز      به 6.91های این پژوهش شاخصی برابر اس . با توجه به بررسی 6.66

اسد .   9.11دس  آمده در این پژوهش برابر اس  و عدد به 9.60گفتار پیشنهادی براون برابر میانگین طول پاره
رسد که محدوده طبیعی پیشنهادی براون در زبان فارسی نیز وجود دارد. البتده تعمدیه   بر همین اساس به نظر می
 های بیشتری نیاز دارد. بیشتر این نظر، به پژوهش
کننده در ادراک گفتار اهمی  چندانی نددارد؛  ان گف  تفاوت سنی دو گروه شرک توبنابر نتایج این پژوهش می

هدای نحدوی و معندایی    رسدند، در تشدخیص تفداوت   در حالی که کودکان بزرگتر که به مرحله تولید گفتار می
یابدد.  رسد، سن هه اهمید  مدی  می« طول مستقیه گفتار»ترند. زمانی که کودک به مرحله اهمی  جمتت موفق

طول مسدتقیه  »یابد. برای بررسی تر نیز افزایش میپس با بیشتر شدن سن کودکان، توانایی تولید جمتت طوالنی
زمانی، به مطالعات درزمانی توجه داش . زیرا زمانی کده طدول   جای استفاده از مطالعات ههبهتر اس  به« گفتار

خص دیگر نشانگر پیشرف  مهدارت دسدتور زبدانی    رسد، این شامستقیه گفتار به چهار تكواژ یا بیشتر از آن می
 اش اس .   نیس ؛ بلكه بازتابی از چگونگی ماهی  تعامل میان کودک و مربی
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