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 دهیچک
از  یاسن ی( مق4002) وین ذهنن وجنود داردو وامنان و ا    یةرشد نظر و کودکان در زبان رشد نیب ارتباط وجود از تیحما در یمحکم شواهد

 دهشن  ارائنه  فین هفنت تک  از  یا یتواا ،یگذار اسیمق نیو در ااند دادهارائه  یدبستان شیکودکان پ در یذهن یها درک حاات یرشد شرفتیپ

 یمفهنوم  یهنا  بنر سنا ت   هنا  فین تک  نین ا ةمجموعن  وشنوند  یم داریپد رشد کودکان ندیفرادر  ،ینیب شیپ  لقاب یبیترت  با رسد یم نظر که به

 کنودک  یسن  یذهن رو یةنظر فیتک  هفتو در پژوهش حاضر، شوندیم ظاهر هم دنبالبه یشنا ت ندیفرا نیا درتمرکز دارند که  یمخت ف

از دو  کین هر یبنرا  هنا آن یسنح  دشنوار   براسناس  فیهفت تک  نیاز ا یبیاجرا شد تا ترت زبان یترک – یفارس کودک یسو  زبانیفارس

( از 4002) وین وامنان و ا  یشننهاد یپ بین بنا ترت  نیو همچنن  گریکند یبنا   شنده  صمشخّ یها بیترت گر،ید یسو از و دشوارائه  یگروه زبان

آن اسنت کنه    گربیانپژوهش حاضر  یهایآزمودن یبرا یاجتماع شنا ت رشد از شده ارائه یااگوها وشوند سهیمقاذهن  ةینظر یها فیتک 

 جیبنه نتنا   توجّنه و بنا  دهنند یاندک نشان من  یرا با تفاوت یمشابه یمراحل رشد شنا ت اجتماع ،زبانیترک – یفارس و زبانیکودکان فارس

 عم کنرد  تنوان ینم ،یعبارتبه ست؛یذهن معنادار ن یةنظر یهافیتک  انجام در دوزبانه و زبانهعم کرد کودکان تک انیم یتفاوت ،آمدهدست به

 برتر دانستو گریذهن را بر گروه د یةنظر یهافیتک  انجام در یزبان گروه کی

 اسین مق ،یذهنن  یها حاات زبان، یفارس کودکان زبان،یترک - یذهن، کودکان فارس یةنظر ،یاجتماع شنا ت رشد ،یدوزبانگ :ها دواژهیکل

 وویوامان و ا
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 مهمقدّ -7

فنرد   کین که  ییها تعداد زبان ایآ اهستند، امّ  یزبان یها ییوابسته به توانا یادیز حدّ تا یشنا ت یندهایفرا

 بنود  نین ا بنر  رتصوّ ها سال ر؟ی  ای دارد ریاو تأث یذهن یکارکردها یریگ بر شکل کند، یم صحبت  هاآنبه 

باعن    کنه نیا ازجم نه  دارد،همنراه   بنه  یمنف یامدهایپ کودکان یزبانو  یرشد شنا ت یارب یکه دوزبانگ

 یرهنا یتأ  ةمشناهد (و 9-4: 4010 ،1و کِنرکک  ستوکیاای)ب شود یم هاآن یدر رشد فکر ریو تأ  یهوش کم

 سنانن بنا هنم   سهیکودکان دوزبانه در مقا تر فیضع یدستور ییتوانا ن،یهمچن و 4در سح  واژگان یزبان

 یزبنان  رشند  یبنرا  ،یکنه دوزبنانگ   رفنت  یمن   شمار به دگاهید نیا از تیحما در یشواهد ،هاآن ةزبان تک

-420: 1359) 5یدارسن (و 1344 ،2سنائر  و 1321 ،9سی)هر دارد همراهبه یمنف یامدهایپ ،دوزبانه کودکان

 ةدهنند  نشان که یمحااعات :کند یم  میبر هوش را به سه گروه تقس یدوزبانگ ری( محااعات مربوط به تأث423

بنر هنوش    یننامح وب دوزبنانگ   ریتنأث  ةدهند نشان که یمحااعاتبر هوش هستند،  یمح وب دوزبانگ ریثتأ

 وندارد هوش بر یریتأث یدوزبانگ دهند یم نشان که یمحااعاتهستند، 

از  یا گسنترده  فین در ط هنا آنعم کنرد   ةسن یو مقا سنن  هنم  ةزبان تککودکان دوزبانه و  یرو همحااع 

دوزبانه بنر کودکنان    کودکان عم کرد یبرتر ةدهند نشان ،یکالم ریو غ یهوش کالم مربوط به یها اسیمق

 ةجن ینتو (9: 4010و کِنرکک،   سنتوک یاایبه نقل از ب ،1324 ،2و امبرت لی)پ است ها اسیمق نیا درزبانه  تک

 ازو دشن  یمحااعات مربوط بنه دوزبنانگ   ةدر عرص یدیسرآغاز دوران جد (1324) امبرت و لیپ پژوهش

 نسنان هنم دوزبانه و  افراد انیم یو شنا ت یزبان یها ییتوانا ةسیمقا منظور به یا گسترده ااعاتمح پس، آن

 (و  9: 4010و کِرکک،  ستوکیاایگرفت )ب  صورت هاآن ةزبان تک

 این افنراد   یذهنن  یهنا  درک کودکان از حاانت  ة ئمس توان یم را یشنا ت یها ییتوانا نیتر مهم از یکی 

( محنرح  1311) 1وودراف و مناک یپکر طتوسّن  بارنینخست که اصحالح نیاو دانست 1ذهن یةنظر ،یعبارت به

 نین ا ینة بر پا هاآن یرفتارها ینیب شیو پ گرانید یدرک افکار، احساس و باورها یفرد برا ییبه توانا شد، 

 بنرای  یشنرط شیپن  و بوده 3یاجتماع شنا ت ابعاد نیترمهم از یکی ،ذهن یةنظرو شود یم اطالقاستنباط 
                                                           
1. E. Bialystok & F. Craik 
2. vocabulary level 
3. P. L. Harris 
4. D. J. Saer  
5. N. T. Darci 
6. E. Peal & W. Lambert 
7. theory of mind 
8. D. Premack & G. Woodruff 
9. social cognition 



 29/زبان با توجّه به تواایووو  ترکی -ی زبان و فارس دبستانی فارسی ااگوی رشد شنا ت اجتماعی کودکان پیش

 شننا ت  ورودیمن  شنمار بنه  زیآمرقابت یاجتماع رفتارهای در مشارکت نیهمچن و یاجتماع طیمح درک

 ق،ین عال لیقب از گرانید 1یذهن یهاحاات درک ییتوانا داشتن مست زم ،قموفّ یاجتماع روابط و یاجتماع

 کنودک  ازین مورد هایمهارت یتمام ،یاجتماع شنا تاستو  یذهن یهاحاات نیا پردازش ز،ین و باورها

 ،4شنتارت یو و )سنبون  شنود یم شامل را گرانید احساسات و جاناتیه صیتشخ و ارتباط یبرقرار برای

 (و  59: 4001

 یذهنن  یهاحاات انیم ارتباط شنا ت و ینیبشیپ یبرا کودکان ییتوانا دبستان، از شیپ یهاسال یط 

 یباور و رفتنار، رو  انیم ةرابح درک و غ ط باور از کودکان یآگاه درواقع،و ابدییم شیافزا افراد اعمال و

 (4002) سیهنر  ةگفتن  بنه (و 999-994: 4003 ،2رین و ب  رازا) گذاردیم ریکودکان تأث 9یاجتماع یستگیشا

   وابدی یم  شیسرعت افزا به یسااگ پنجتا  سهفاصل  حدّ در ییتوانا نیا

 ذهنن  ینة نظررشد زبان در کودکان با رشد  انیاز وجود ارتباط تنگاتنگ م تیدر حما یمحکم شواهد 

ذهنن   قین از طر گنران یداشتن تعامل با د ینوزاد برا ةارتباط، به عالق یبرقرار نیآغاز مراحلو دارد وجود

مربنوط   یهنا  و واژه میمفناه  یریادگین تعامالت است که کودک شنرو  بنه    نیهم ةواسح وابسته استو به

 تضناد  این  تفناوت  ابراز ییتوانا که شود یم  حاصل کودک یبرا یزمان تعامالت، در شتریب تیّقو موفّکند یم

 نین و از ا کنند  یکسنب من   یدسنتور  ةدین چیزبان پ قیرا از طر گرانیو د  ود دانش و باورها نیب موجود

 یهنا  حاانت  ةصنحبت دربنار   ییو توانادیجو یم بهره  گرانیدر مورد رفتار د  استدنل یتضاد برا ایتفاوت 

 بنه (و 945-942: 4012 ،5رزین  یدوو و رزین  ی)دوو شنود   یذهن م یةنظرکارکرد  ترشدن یمنجر به غن ،یذهن

ممکن است در ارتبناط بنا کنارکرد     ،هستند یا تالنت زبان یکه دارا یکودکان (154: 4002) 2 ریم ةدیعق

 رشند  نزم و مح نوب  زانین م بنه  هکن  یذهنن  یةنظر گر،ید یاز سو ؛شوند یدچار مشکالت زیذهن ن یةنظر

 ودنک جهموا تیکودک را با محدود یو زبان یرشد ارتباط تواند ی، مباشد نکرده

کودکنان در انجنام    عم کنرد  ةسن یذهنن و مقا  یةنظر براساس یل شنا ت اجتماعتحوّ یبررس امروزه، 

 نین ا شنتر یب حنال،  نین ا بنا و است گرفته قرار گرانپژوهش از یاریبس توجّهکانون  ،هینظر نیا یها فیتک 

 متمرکنز  مخت نف  یسننّ  یهنا  بنازه  در یزبان گروه کی نکودکا عم کرد ةسیو مقا یبررس یرو ،محااعات

                                                           
1. mental states 

2. K. R. Cebula & J. G. Wishart 

3. social competence 

4. R. A. Razza & C. Blair 

5. J. G. De Villiers & P. A. De Villiers 

6. C. A. Miller 
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 یزبنان  یهنا  گنروه  نیبن  ةسن یمقا به هاآندر  هک ییهاپژوهش و( 1931 ،دیگرانو  یباریکاکوجو) اند شده

و  انین فرهاد) باشند ذهن پردا ته شنده   یةنظر یها فیدر انجام تک  عم کرد کودکان ةاز نظر نحو مخت ف

 و ورد یم چشم به کمتر( 4010 ،دیگران

 (4002) 1وین ا و وامنان  اسین در مق ذهنن  یةنظر فیتک  هفت یآن است تا با اجرا برپژوهش حاضر  

 و 52-21، 22-91 یسننّ  گنروه  سنه  در زبنان  یترکن  - یفارس کودک یسو  زبان یفارس کودک یس یرو

 کودکنان  یبنرا  هنا آن یسنح  دشنوار   براسناس را  فیتک هفت  نیاز ا یبیسو، ترت کیماهه، از  51-22

و  گریکند ی را بنا  آمنده  دسنت به یها یتواا گر،ید یو از سو دیارائه نما زبان یترک -  یفارس و زبان یفارس

 کودکنان  یبنرا ذهنن   ینة نظر یهنا  فین تک از  (4002) وین وامان و ا اسیمق در شده ارائه یتواابا  نیهمچن

 4یرشند  یهنا  یتنواا  این  هابیترت نیا انیتفاوت م ایشباهت و  ،قیطر نیا از تا کند سهیمقا یدبستان شیپ

   ودشو صمشخّ

 (3002) ویولمان و ل اسیدر مق ذهن ةینظر یهافیتکل یتوال -3

 بنه  اینکنه  جم نه  از اسنت،  ییاین مزا یدارا ذهن یةنظر یها فیاز تک  شده یگذار اسیمق یا مجموعه ةارائ

 انجنام  یبنرا  حنال،   نیدرعن  و کنند  یمن    کمنک  ذهنن  ینة نظر لتحنوّ  ةدربنار  یپنرداز  هینظر محدودکردن

 یاسن یمق پردازنند،  یمن  زبنان  لین قب از عوامنل  ریسنا  و ذهن یةنظر انیم تعامل یبررس به که ییها پژوهش

،   قین دق یبنه شنک    توانند  یمن  یا مجموعه نیو چندهد یقرار م گرانپژوهش اریا ت در تر جامع و تر مناسب

 ه، هنم نقنش   ئمس نیدو اینما  صمشخّ میاز مفاه یعیوس فیکودکان را در ارتباط با ط یادراک رشد ندیفرا

 مسنتقلّ  عامنل عننوان   ذهنن بنه   ینة ذهن و هم نقش نظر یةنظر یریگ شکلزبان در  لیمستقل از قب عوامل

-549 :4002 ،وین ا و وامنان ) ردین گیمن  دربر را یتعامالت اجتماع لیمراحل رشد از قب گرید بر رگذاریتأث

 (و542

ذهن در حال رشد کودکنان   یةمخت ف در نظر 9یمفهوم یهاسا ت ظهور یتواا( 4002) ویا و وامان 

در  یذهنن  یهنا  اسنتنباط حاانت   ییتواننا  هنا آنمنظنور،   نیو به اندا داده قرار یبررس مورد را یدبستانشیپ

احسناس  ، 5گونناگون ق ین عال ،2گونناگون  یباورهنا  فین تک  هفت یاجرا راهرا از  یدبستان شیکودکان پ

                                                           
1. H. M. Wellman & D. Liu 

2. developmental sequences 

3. conceptual constructs 

4. diverse beliefs 

5. diverse desires 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/217615/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1_%da%a9%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c
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 5احسناس  -بناور  و  2باور غ ط صنری  ، 9باور غ ط در مورد محتوا، 4به دانش یابیدست ،1واقعی -ظاهری 

ارائنه   هنا آن نیتنا دشنوارتر   نیتر از ساده ها فیتک  نیاز ا یبیبه عم کرد کودکان، ترت توجّهاند و با  آزموده

 (و  1اند )جدول  داده

 براسناس   ،سنت ا  هدرآمند  اجرا به ییکایآمر - ییاروپا عمدتاً تیّم ّ با یکودکان یرو که هافیتک  نیا 

 نین انندو در ا  شنده    یبنند رتبنه  ای بمرتّ هاآنعم کرد درست کودکان در انجام  نیو همچن یسح  دشوار

اسنت،   یانین پا گناه یکنه در جا  یفیو تک  نیتر ساده ةمثاب به ردیگ یم قرار لاوّ گاهیکه در جا یفیتک  ب،یترت

 یهنا  فین از تک  یاسی( مق4002) ویا و وامان یشنهادیپ بیترتو شودیم ق مداد فیتک  نیدشوارتر درمقام

 یعن یطبدر کودکنان   یاجتماعروند رشد درک شنا ت  ةدهند نشان تواند یکه م کند یذهن را ارائه م یةنظر

 اسنت،  شنده  میتنظن  هنا فین تک  یسنح  دشنوار   براسناس که  بیترت نیبه ا توجّهباشدو با  یدبستان شیپ

 نین ا بنه  ،دنقرار دار بیترت یانیپا یها که در رده ییها فیدر انجام تک  انکودک رشتیب زیآم تیّقعم کرد موفّ

 واند پشت سر گذاشته تیّقبا موفّ زیرا ن یقب  یها رده یها فیاست که کودکان تک  یمعن

 (127: 3002 و،یل و)ولمان  هاآن یاجرا از هدف و  ذهن یةنظر یهافیتکل بیترت. (7) جدول
 فیتکل هر یاجرا از هدف هافیتکل بیترت

 گوناگون قیعال 1
 مشنابه،  یزین چ منورد  در( گنر ید یفرد مقابل در کودک) ودِ  نفر دو ةعالق بودن متفاوت مورد در کودک

 وکندیم قضاوت

 گوناگون یباورها 4
 نین او کنند  یمن  قضناوت  اسنت،  متفناوت  مشنابه  یزین چ منورد  در نفر دو یباورها نکهیا مورد در کودک

 کدام باور، درست و کدام باور، غ ط استو داند یکه کودک نم دهد یم  رخ یحیدر شرا ،قضاوت

 دانش به یابیدست 9
کنه درون جعبنه را    گنر ید یدر مورد دانش فرد ری  - یب  پاسخ با و ندیب یم جعبه درون را یزیچ کودک

 وکند یماست، قضاوت   دهیند

2 
باور غ ط در 
 مورد محتوا

و کنند  یمن   قضناوت  اسنت،  متفناوت  یظرفن  درون آنچنه  منورد  در گرید یفرد غ ط باور مورد در کودک

 واست آگاه ظرف درون اتیمحتو از که ردیگ یم  صورت یحاا در کودک قضاوت

 باور غ ط صری  5
  واهند  جسنتجو  را صمشنخّ  یئیش چگونه فرد نیا نکهیا مورد در فرد، کی غ ط باور از یآگاه با کودک

 وکند یم قضاوت کرد،

 وکند یم قضاوت فرد آن احساس مورد در فرد، کی غ ط باور از یآگاه با کودک احساس -باور  2

1 
احساس ظاهری 

 واقعی -
 بنروز  کنه  باشند  یزین چ آن از متفناوت  تواند یم فرد کی احساس که کند یممورد قضاوت  نیدر ا کودک

 ودهد یم

                                                           
1. real-apparent emotion 
2. knowledge access 
3. contents false belief 
4. explicit false belief 
5. belief-emotion 
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 پژوهش یشناسروش -2

 داده شنرح پژوهش در ادامنه   آزمون و موادّ نیهمچن و هایآزمودن عنوانبا ربخشیپژوهش در دو ز روش

 وشود یم

 پژوهش یهایآزمودن -2-7

 کنودک  چنند مهند   زبانیترک – یفارسو زبان یفارس هنجار کودکان انیازم یتصادف صورتبه هایآزمودن

 یا نامنه کودکنان در قاانب پرسنش    یزبنان  ةنیشیپ به مربوط العاتاطّ ابتدا،و شدند انتخاب همدان شهر در

از  ننان یهنا و اطم  بنه پرسنش   نیوااند  یهنا پاسنخ  یبررسن  از پنس  ،شند  یگنردآور  سؤال پانزده یحاو

 – یفارسن  یها یآزمودن مورد در بودندوزبانه نیو همچن زبانیفارس یها یآزمودن مورد در بودن زبانه تک

 و ماهنه  52-21 ماهنه،  22-91 یسننّ  گنروه  سه در زبانه دو کودک یسو  زبانهتک کودک یس زبان،یترک

از  یو گفتنار  یداریشنن  ا نتالنت مانند نداشتن  ییارهایمع وشدند انتخاب یبررس نیا یبرا ماهه 51-22

 اسنتو   داشنته  توجّنه  هاآنبه  ها یگر در انتخاب آزمودنکه پژوهش بوده یاکنت زبان، ازجم ه موارد لیقب

بنوده اسنت، انتخناب     کلیسن  هنا آن نیوااند  التیکه حداقل تحص طمتوسّ یاجتماع ةاز طبق ،ها یآزمودن

 (و4)جدول  ندا هشد

 پژوهش یهایآزمودن به مربوط یکلّ العاتاطّ. (3) جدول

 یسنّ ةمحدود هایآزمودن
 سن نیانگیم

 (روز و ماه)به 
 تعداد

 تیجنس
 کل تعداد

 پسر دختر

 زبانیفارس کودکان

 5 5 10 روز 92ماه و  21 91-22

 5 5 10 روز 59ماه و  54 21-52 90

 5 5 10 روز 21ماه و  21 51-22

 زبانیترک – یفارس کودکان

 5 5 10 روز 1ماه و  24 91-22

 5 5 10 روز 20ماه و  54 21-52 90

 5 5 10 روز 99ماه و  21 51-22

 ،یزبنان  سنح   ازنظنر  یزبنان  گنروه  دو هنر  کودکنان  یسناز  همسنان  منظوربه کهشود  ذکر است نزم 

 نیانگین م ةمحاسنب ( 1319) 4براونو گرفت قرار استفاده مورد تکواژ حسببر 1گفته طول نیانگیمشا ص 

 نیانگین مو کنرد  یفن معرّ کودکنان  در زبنان  رشد سنجش یبرا یاسیمق ةمثاببه را تکواژ حسبطول گفته بر

                                                           
1. Mean Length of Utterance (MLUm) 

2. R. Brown  



 21/زبان با توجّه به تواایووو  ترکی -ی زبان و فارس دبستانی فارسی ااگوی رشد شنا ت اجتماعی کودکان پیش

مراحل رشد زبان در کودکنان   فیو تعر یابیارز ةنیزم در یاگسترده کاربرد که تکواژ برحسب گفته طول

ا نتالل در رشند زبنان کودکنان را      این  ریتنأ   تنوان یمن  آن قیطر از که است یزبان یشا ص ،کرده دایپ

طنول   ةمحاسنب  وکنرد  یبنددسته مشابه یزبان یهابه مهارت توجّهکودکان را با  نیهمچن و کرده ییشناسا

تعنداد گفتنه    نین تکواژهنا بنر ا   کنلّ  تعداد میتقس و گفته صدشامل  یزبان یانمونه یآور جمع راهگفته از 

هنگنام   هنر کنودک   رگفتنا  از قنه یدق سنت یب تنا  پنانزده  حدود ضبط از پسمنظور،  نیا به وشودیانجام م

 صند  یتعنداد تکواژهنا   ،هاآن یرآوانگا سپسو  هاجم ه رمصوّ فرهنگمربوط به کتاب  ریتصاو فیتوص

 ةگفتن  طنول  نیانگین م ،صند تعداد تکواژها بر  میاز تقس ت،یدرنها و شدهر کودک محاسبه  یبرا لاوّ ةگفت

مشابه از هنر گنروه    ةگفت طول نیانگیم با یکودکان ب،یترت نیا به ودش صمشخّ تکواژ حسبهر کودک بر

 و(9)جدول پژوهش انتخاب شدند نیشرکت در ا یبرا یزبان

 پژوهش نیا یهایآزمودن طول گفته برحسب تکواژ در نیانگی. م(2) لجدو

 یزبان گروه
 یکودکان هر گروه سن یبرا تکواژ برحسب گفته طول نیانگیم

 ماهه 22-51 ماهه 52-21 ماهه 91-22

 52/2   42/5 99/2  زبانیفارس کودکان

  95/2  94/5  52/2 زبانیترک - یفارس کودکان

 پژوهش و موادّ ها آزمون -2-3

 یابیدسنت ، گونناگون  یباورهنا ، گونناگون ق یعال ،ذهن یةنظر فیتک  هفتاز  کی هر ،حاضر پژوهش در
 در ،واقعنی  -احسناس ظناهری   و  احساس -باور  ،باور غ ط صری ، باور غ ط در مورد محتوا، به دانش

کنه کنودک    دین طنول هنر اجنرا محنرح گرد     درط نگارنده اجنرا شند و دو پرسنش    توسّ ییویقااب سنار

 :  از اندعبارت شدهدو پرسش محرح (و1 وستی)پ داد یپاسخ م هاآنبه  یستیبا یم

 ؛داستان یاص  تیّشخص یحاات ذهن ایرفتار  ةدربار ی: پرسش1( پرسش هدف1

 وگرید یفرد یحاات ذهن اینمود و  ت،یّواقع ةدربار ی: پرسش4تقابل ای( پرسش کنترل 4

 یدسنتگاه ضنبط صندا    بنا شنده   محنرح  یهاپرسشبه  کانو پاسخ کود وهایسنار یمراحل اجرا ةهم 

شنده اسنتو پاسنخ کنودک بنه هنر دو        ارائه (4) وستیپها در  آزمون موادّاز  یریو تصودشضبط  یسون

هنر   ی، بنرا یطور ک ّو بهبودمورد نظر  فیتک  یاو برا ازیامت ةکنند نیی، تعفیشده در هر تک  پرسش محرح

 عم کنرد  یبنرا  ،صنفر  ازین و امت قموفّن  عم کنرد  یبنرا  ک،ین  ازی: امتشد منظور  کی ای صفر ازیامت فیتک 

                                                           
1. target question 

2. control/contrast question 
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 تنا  صنفر  نیاست، ب یآزمودن دهکه شامل  یهر گروه سنّ یبرا فیهر تک  کلّ ةنمر ب،یترت نیا  بهو قناموفّ

 یآمنار  لین تح  منظنور بنه  1اِساِسیپن کاس یآمار لیافزار تح  از نرم کهشود  ذکر استو نزم شد احاظ ده

 یهنا ریّمتغ درمقنام  یدوزبنانگ و  یزبنانگ تنک  واسنت  شده استفاده یبررس نیا در شده یگردآور یهاداده

 انجنام  در وابسنته  ریّن متغ عننوان بنه  هنا فین از تک  کین در انجنام هنر    هایآزمودن ةنمر نیانگیممستقل و 

 واندشده احاظ پژوهش نیا یها لیتح 

 پژوهش یها افتهی -2

محاسنبه   هنا  فیتک  از کیهر انجام در یسنّ گروه هر یهایآزمودن ةنمر نیانگیم ها، فیتک  یاجرا از پس

در  هنا آن یگروهن  نیبن عم کنرد   ،هنا  فیتک  از کیدر انجام هر هایزمودنآ ةنمر نیانگیبه م هتوجّ با ودش

 کنلّ  ةنمنر  نیانگین م ةمحاسب با ،ادامه درو (1-2)بخش  ردیگیم قرار یبررس مورد یسنّ گروه سه از کیهر

 ذهنن  ینة نظر یهافیتک  از یبیترت ،یسنّ کیبدون تفک ف،یدر انجام هر تک  یزبان گروه هر یها یآزمودن

و شنود یم ارائه زبان یترک - یفارس و زبانیفارس یدبستانشیکودکان پ یبرا هاآن یسح  دشوار براساس

بنه   هتوجّن را بنا   یاز دو گنروه زبنان   کیهر انکودک یاجتماع شنا ت رشد یااگو توان یم ب،یترت نیا به

 و(4-2)بخش  کرد نییذهن تع یةنظر یها فیتک  بیترت

 نیانگین م ،مثنال  یبنرا  کنه  است صورت نیا به یسنّ گروه هر یهایآزمودن ةنمر نیانگیم ریتفس ةویش 

 هنا  یآزمودن درصد نود ای نفر نُه ،یسنّ گروه کی یآزمودنده  انیکه از م دهد ینشان م فیتک  کی در 3/0

 قموفّن  ف،ین تک  آن انجام در نتوانسته نفر کیو تنها  اندداشته نظر مورد فیتک  در یزیآم تیّقموفّ عم کرد

 انجنام  در یآزمنودن  دهکه هنر   یمعن نیبه ا دهد؛ یحاات ممکن را نشان م نیبهتریک،  نیانگیعمل کندو م

 واندکرده عمل قموفّ مربوط فیتک 

 هافیتکل انجام در دوزبانهو  زبانهتکعملکرد کودکان  یگروهنیب ةسیمقا -2-7

 در ،یسننّ  گروه کیتفک به ،دوزبانه و زبانهتک یزبان گروه دو یهایآزمودن عم کرد یبررس بهبخش،  نیا

هنا، از آزمنون    داده عین توز نبنودن نرمنال  لین دابنه  وپنردازد یمن ذهنن   یةنظر  فیتک  هفتاز  کیهرانجام 

دو گنروه   ةنمنر  نیانگین م نیبن  شنده  مشناهده  یهاتفاوت یمعنادار یبررس یبرا 4یتنیو مان وی یناپارامتر

در  یکنه سنح  معننادار    شنود  گفتنه  اسنت  سنته یشا وشود یماستفاده  ها فیاز تک  کیدر انجام هر یزبان

 در نظر گرفته شده استو (p < 0.05) 05/0 یآمار یها لیتح 
                                                           
1. SPSS 
2. Mann-Whitney U test 



 23/زبان با توجّه به تواایووو  ترکی -ی زبان و فارس دبستانی فارسی ااگوی رشد شنا ت اجتماعی کودکان پیش

 گوناگون قیعال فیتکل -2-7-7

 ةنمنر  نیانگین م بنا  زباننه تک کودکان ماهه، 22-91 یسنّ گروه در دهد،ینشان م (1)که نمودار  گونههمان

و انند داشنته  عالئق گوناگون فیانجام تک  در 1/0 نیانگینسبت به کودکان دوزبانه با م یعم کرد بهتر 3/0

 بنا  یگنروه سننّ   نین ا ةزبانتک کودکانو است صادق امر نیا زین ماهه 52-21 یسنّ گروه کودکان مورد در

 ةنمنر  نیانگین  ود با م ةدوزبان نسانهم به نسبت فیتک  نیا انجام در یبهتر عم کرد ک،ی ةنمر نیانگیم

)هنر گنروه    هاآنعم کرد  یشاهد برابر زیماهه ن 22-51 یسنّ گروه کودکان با رابحه درو ندداده نشان 1/0

 ومیهست عالئق گوناگون فی( در انجام تک کی ةنمر نیانگیبا م

 
 عالئق گوناگون فیو دوزبانه در انجام تکل زبانهعملکرد کودکان تک ةسیمقا. (7) نمودار

کودکنان   ةرنمن  نیانگیم نیب شدهمشاهده تفاوت یکه از نظر آمار دهد ینشان م یتنیو نام آزمون ةجینت اامّ

 (p = 0.067)ماهنه   21-52، (p = 0.276)ماهنه   22-91ی زبان در گروه سنّ ترکی - یو فارس زبان یفارس

 معنادار نیستو (p = 1.00)ماهه  22-51و 

 گوناگون یباورهاتکلیف  -2-7-3

 22-91 یکودکان گنروه سننّ   :گفت توانیم (4)در نمودار  یکودکان دو گروه زبان ةنمر نیانگیم ةسیمقا با

 یباورهنا  فین را در انجنام تک   یمشنابه  عم کنرد  4/0 ةنمنر  نیانگیم با کدامهر ،دوزبانه و زبانهتک ةماه
 تشنابه  و نیانگین م یبرابنر  شناهد  زین ن ماهنه  22-51 یسننّ  گروه کودکان مورد درو اندنشان داده گوناگون

 بنا  زباننه تنک  کودکنان  ماهنه،  52-21 یسن گروه در همه، نیا باو میهست یزبان گروه دو کودکان عم کرد

 نیانگین م بنا  دوزبانه کودکان هنسبت ب فیتک  نیدر انجام ا یریچندان چشمگ نه یبرتر 2/0 ةنمر نیانگیم

 واندنشان داده 5/0 ةنمر

  ۰/۹۰    ۱/۰۰    ۱/۰۰  

  ۰/۷۰    ۰/۷۰  

  ۱/۰۰  

 ماهه 66-57 ماهه 56-47 ماهه 37-46

 تکلیف عالیق گوناگون

 ترکی زبان-میانگین نمره گروه فارسی میانگین نمره گروه فارسی زبان
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 باورهای گوناگونزبانه و دوزبانه در انجام تکلیف  عملکرد کودکان تک مقایسة. (3) نمودار

 چیهن  در زبنان یترک - یفارس و زبانیکودکان فارس ةنمر نیانگیم نیشده ب مشاهده تفاوت ،یآمار احاظ هب

 (p = 1.00)ماهنه   22-51و  (p = 0.661) ماهنه  21-52 ،(p = 1.00)ماهه  22-91 یسنّ یهاگروه از کی

 نبوده استومعنادار  گوناگون یباورها فیتک در انجام 

 دانش به یابیدست فیتکل -2-7-2

 یبرتنر  2/0 ةنمنر  نیانگیم با ماهه 22-91 یکودکان دوزبانه در گروه سنّ ،(9)نمودار  یهابه داده توجّه با

 یسننّ  گنروه  درو دهندینشان م 9/0 نیانگی ود با م ةزبانتک نسانهمنسبت به  یا چندان قابل مالحظه نه

 5/0 ةنمنر  نیانگین م با  ود ةدوزبان نسانهمنسبت به  1/0 ةنمر نیانگیم با زبانهتک کودکان ماهه، 21-52

بنه گنروه دوزباننه بنا      نسنبت  3/0 ةنمنر  نیانگیبا م ،زین زبانهتک ةماه 22-51 یسنّ گروهو اندداشته یبرتر

 واند نشان داده فیتک  نیدر انجام ا یاندک یبرتر 1/0 ةنمر نیانگیم

 
 دستیابی به دانش فیو دوزبانه در انجام تکل زبانهعملکرد کودکان تک ةسیمقا .(2) نمودار

  ۰/۲۰  

  ۰/۶۰  

  ۰/۸۰  

  ۰/۲۰  

  ۰/۵۰  

  ۰/۸۰  

 ماهه 66-57 ماهه 56-47 ماهه 37-46

 تکلیف باورهای گوناگون

 ترکی زبان-میانگین نمره گروه فارسی میانگین نمره گروه فارسی زبان

  ۰/۳۰  

  ۰/۷۰  

  ۰/۹۰  

  ۰/۴۰  
  ۰/۵۰  

  ۰/۸۰  

 ماهه 66-57 ماهه 56-47 ماهه 37-46

 تکلیف دستیابی به دانش

 ترکی زبان-میانگین نمره گروه فارسی میانگین نمره گروه فارسی زبان



 11/زبان با توجّه به تواایووو  ترکی -ی زبان و فارس دبستانی فارسی ااگوی رشد شنا ت اجتماعی کودکان پیش

  چیهن  در زبنان یترک – یفارس و زبانیکودکان فارس ةنمر نیانگیم نیب شدهمشاهده تفاوت ،یآمار احاظبه

 ماهننه 22-51و  (p = 0.374)ماهننه  21-52 ،(p = 0.648)ماهننه  22-91 یسننن یهنناگننروه از کنندام

p = 0.542)) وستینمعنادار  دستیابی به دانش فیانجام تک  در 

 باور غلط در مورد محتوا فیتکل -2-7-2

 نیانگین م بنا  دوزبانه کودکان عم کرد ماهه، 22-91 یسنّ گروه در دهد،ینشان م (2)که نمودار  گونههمان

-21 یبهتر بوده استو در مقابنل، در گنروه سننّ    1/0 ةنمر نیانگیم با زبانهنسبت به کودکان تک 9/0 ةنمر

 1/0 ةنمنر  نیانگین م بنا   نود  ةدوزبانن  نسنان هنم نسبت بنه   5/0 ةنمر نیانگیبا م زبانهتک گروه ماهه، 52

 یتنر بر زین ماهه 22-51 یسنّ گروه درو اندداشته باور غ ط در مورد محتوا فیدرانجام تک  یبهتر عم کرد

 واستمحسوس  2/0 ةنمر نیانگیم با زبانهبر گروه تک 5/0 ةنمر نیانگیم با دوزبانه گروه

 
 باور غلط در مورد محتوا فیو دوزبانه در انجام تکل زبانهعملکرد کودکان تک ةسیمقا .(2) نمودار

 و زبنان یکودکان فارس ةنمر نیانگیم نیب شدهمشاهدهکه تفاوت  دهد ینشان م یتنیو نامآزمون  ةجینت 

 (p = 0.057)ماهنه   21-52 ،(p = 0.276)ماهه  22-91 یسن یهاگروه از کدام چیه در زبانیترک– یفارس

 معنادار نبوده استو باور غ ط در مورد محتوا فیدر انجام تک  (p = 0.661) ماهه 22-51 و

 باور غلط صریح فیتکل -2-7-1

 9/0 ةنمنر  نیانگین م بنا  دوزباننه  گنروه  ماهنه،  22-91 یسنّ گروه در ،(5)مربوط به نمودار  یها داده طبق

 نیانگین  نود بنا م   ةزبان تک نسانهمنسبت به  باور غ ط صری  فیدر انجام تک  یبهتر کمابیشعم کرد 

 کودکنان  ینسنب  یبرتنر  شناهد  بین ترت نیهمن  بنه  زین ماهه 52-21 یاندو در گروه سنّ نشان داده 4/0 ةنمر

 ماهنه،  22-51 یو در گروه سنّمیهست 2/0 ةنمر نیانگیبا م زبانهبر کودکان تک 1/0 ةنمر نیانگیم با دوزبانه

 بوده استو گریکدیمشابه  3/0 ةنمر نیانگیم با کدام هر یسنّ گروه دو هر کودکان عم کرد

  ۰/۱۰  

  ۰/۵۰  
  ۰/۴۰  

  ۰/۳۰  

  ۰/۱۰  

  ۰/۵۰  

 ماهه 66-57 ماهه 56-47 ماهه 37-46

 تکلیف باور غلط در مورد محتوا

 ترکی زبان-میانگین نمره گروه فارسی میانگین نمره گروه فارسی زبان
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 باور غلط صریح فیو دوزبانه در انجام تکل زبانهعملکرد کودکان تک ةسیمقا .(1) نمودار

 – یفارسن  و زبنان یکودکان فارس ةنمر نیانگیم نیب شدهمشاهدهکه تفاوت  دهدیم نشان ناآزمون م ةجینت

-51 و (p = 0.648) ماهنه  21-52 ،(p = 0.615)ماهنه   22-91 یسننّ  یهاگروه از کدام چیه در زبانیترک

 وستیمعنادار ن باور غ ط صری  فیدر انجام تک  (p = 1.00)ماهه  22

 احساس -باور  فیتکل -2-7-1

 احسناس  -باور  فیدر انجام تک  یعم کرد کودکان دو گروه زبان ةسیمقا ،(2)نمودار  یها به داده توجّه با

 عم کنرد  9/0 ةنمنر  نیانگین م بنا  کین هر یزبان گروه دو کودکان، 22-91 یسنّ گروه در که دهدینشان م

 شناهد  بین ترت نیهمن  به زین ماهه 52-21 یسنّ گروه مورد درو اند داده نشان فیتک  نیا انجام در یمشابه

-51 یسننّ  گنروه  در همه، نیا باو میهست ،2/0 ةنمر نیانگیم با کیهر ،یزبان روهگ دو هر عم کرد یبرابر

 ةدوزبانن  نسنان هنم نسبت به  یامالحظه قابل چنداننه یبرتر 1/0 ةنمر نیانگیم با زبانهتک گروه ماه، 22

 واندنشان داده 2/0 ةنمر نیانگیم با  ود

 
 احساس -باور  فیو دوزبانه در انجام تکل زبانهعملکرد کودکان تک ةسیمقا .(1) نمودار

  ۰/۲۰  

  ۰/۶۰  

  ۰/۹۰  

  ۰/۳۰  

  ۰/۷۰  

  ۰/۹۰  

 ماهه 66-57 ماهه 56-47 ماهه 37-46

 تکلیف باور غلط صریح

 ترکی زبان-میانگین نمره گروه فارسی میانگین نمره گروه فارسی زبان

  ۰/۳۰    ۰/۴۰  

  ۰/۷۰  

  ۰/۳۰    ۰/۴۰  
  ۰/۶۰  

 ماهه 66-57 ماهه 56-47 ماهه 37-46

 احساس -تکلیف باور 

 میانگین نمره گروه فارسی زبان

 ترکی زبان-میانگین نمره گروه فارسی



 19/زبان با توجّه به تواایووو  ترکی -ی زبان و فارس دبستانی فارسی ااگوی رشد شنا ت اجتماعی کودکان پیش

 نیبن  شنده مشناهده تفناوت   یاز نظر آمنار  :گفت توانیم ،یتنیو نام آزمون از حاصل جینتا براساس 

 ماهنه  22-91 یسننّ  یهنا گنروه  از کندام  چیه در زبانیترک – یفارس و زبانیکودکان فارس ةنمر نیانگیم

(p = 1.00)، 21-52  ماهه(p = 1.00)  ماهنه   22-51و(p = 0.648)   احسناس  -بناور   فین در انجنام تک 

 معنادار نبوده استو

 واقعی -احساس ظاهری  فیتکل -2-7-1

 بنا  کین هر یزبنان  گنروه  دو ماهنه،  22-91 یکنه در گنروه سننّ    میابی یدرم (1)نمودار  یهاداده لیتح  با

 بنا  ماهنه  22-51 یدر گنروه سننّ   یدو گنروه زبنان   نیهمچنن  ؛انند  عم کرد مشابه داشته 9/0 ةنمر نیانگیم

 بنا  زباننه تنک  کودکنان  ماهنه،  52-21 یاندو در مقابنل، در گنروه سننّ    مشابه عمل کرده 3/0 ةنمر نیانگیم

 اندو نشان داده 2/0 ةنمر نیانگی ود با م ةدوزبان نسانهمنسبت به  یبهتر ردعم ک 1/0 ةنمر نیانگیم

 
 واقعی -احساس ظاهری  فیو دوزبانه در انجام تکل زبانهعملکرد کودکان تک ةسیمقا .(1) نمودار

کودکنان   ةنمنر  نیانگین م نیب شدهمشاهدهکه تفاوت  دهدیم نشان مان آزمون زین فیتک  نیا مورد در 

ماهنه   21-52 ،(p = 1.00) ماهنه  22-91 یسنّ یهاگروه از کدامچیه در زبانیترک– یفارس و زبانیفارس

(p = 0.342)  ماهه  22-51و(p = 1.00)  وستینمعنادار 

 یعم کنرد ک ّن   ةسن یمقا به ،یسنّ گروه کیتفک به یزبان یهاگروه یدودوبه ةسیمقا از پس ت،ینها در 

 اسنت  سنته یشا(و 1)نمنودار   شنود پردا ته منی ذهن  یةنظر یهافیتک  از کیهر انجام در یزبان گروه دو

 ف،ین تک  هنر  در انجنام  یگروه زبنان  هر یهایآزمودن کلّ ةنمر نیانگیم یمبنابر ،سهیمقا نیاکه  شود گفته

 قین عال یهنا فین تک  در ،(1)بنه نمنودار    توجّنه بنا   ،یک ّن  طنور بهو ردیگیم صورت ،یسنّ کیبدون تفک

  ۰/۳۰  

  ۰/۸۰  
  ۰/۹۰  

  ۰/۳۰  

  ۰/۶۰  

  ۰/۹۰  

 ماهه 66-57 ماهه 56-47 ماهه 37-46

 واقعی -تکلیف احساس ظاهری 

 ترکی زبان-میانگین نمره گروه فارسی میانگین نمره گروه فارسی زبان
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احسناس  و  احسناس  -بناور   ،باور غ ط در مورد محتنوا  ،دستیابی به دانش ،گوناگون یباورها ،گوناگون
 و 21/0 ،99/0 ،29/0 ،59/0 ةنمنر  نیانگیم با بیترتبه زبانهشاهد عم کرد بهتر گروه تک واقعی -ظاهری 

و تنهنا در  میهسنت  20/0و  29/0 ،90/0 ،51/0 ،50/0 ةنمر نیانگیم با بیترتبه دوزبانه گروه به نسبت 21/0

 بنا  زباننه نسبت به گروه تنک  یعم کرد بهتر 29/0 ةنمر نیانگیگروه دوزبانه با م باور غ ط صری  فیتک 

 استو نشان داده 51/0 ةنمر نیانگیم

 
 ذهن یةنظر یهافیدر انجام تکل دوزبانه و زبانهتکعملکرد کودکان  یکلّ ةسیمقا .(1) نمودار

که تنها تفناوت   دهدیآورده شده است، نشان م (2)که در جدول  یآمار یهالیتح  جینتا همه، نیا با 

 احناظ بنه  (p = 0.046) عالئنق گونناگون   فیدر انجام تک  یدو گروه زبان یهایآزمودن ةنمر نیانگیم انیم

 یزبنان  گنروه  دو عم کنرد  انین م موجنود  یهاتفاوت ها،فیتک  ریسا درو (p < 0.05) است معنادار یآمار

 وستین معنادار یآمار ازنظر

 یزبان گروه دو کودکان عملکرد انیم شدهمشاهده یهاتفاوت یدارامعن .2 جدول

 هافیتکل
 قیعال

 گوناگون

 یباورها

 گوناگون

دستیابی به 

 دانش

باور غلط در 

 مورد محتوا

باور غلط 

 صریح

-باور

 احساس

 احساس

 یواقع-یظاهر

 p مقدار
* 022/0  131/0  201/0  119/0  201/0   131/0 535/0  

*p است معنادار 01/0 در سطح 

   زبانیترک – یفارسو  زبانیفارسکودکان  یرشد شناخت اجتماع یالگو -2-3

از  کین هر انجنام  در یزبنان  گنروه  دو از کیهر یبرا (1)در نمودار  شدهارائه کلّ ةنمر نیانگیبه م توجّه با

  ۰/۹۷  

  ۰/۵۳    ۰/۶۳  

  ۰/۳۳  
  ۰/۵۷    ۰/۴۷  

  ۰/۶۷    ۰/۸۰  

  ۰/۵۰  
  ۰/۵۷  

  ۰/۳۰  

  ۰/۶۳  
  ۰/۴۳  

  ۰/۶۰  

 تکلیف های

 نظریه ذهن 

 ترکی زبان-میانگین نمره گروه فارسی میانگین نمره گروه فارسی زبان



 15/زبان با توجّه به تواایووو  ترکی -ی زبان و فارس دبستانی فارسی ااگوی رشد شنا ت اجتماعی کودکان پیش

 آنچنه  هماننند  راو دوزباننه   زباننه کودکنان تنک   یاجتمناع  شنا ت رشد یااگوذهن،  یةنظر یها فیتک 

 کنلّ  ةنمنر  نیانگین م هبن  توجّنه بنا   هنا فین تک و کنرد  میترس توانیآمده، م (10)و  (3)در نمودار  بیترت به

 این  میتنظن  ف،ین تک  نیتا دشوارتر نیتر از ساده ،هافیتک  از کیهر انجام در یزبان گروه هر یهایآزمودن

 در فین تک  نیتنر سناده  درمقنام نمنره   نیانگین م نیبا بنانتر  یفیصورت که تک  نیاند؛ به ا شده یبندرتبه

 یبنند رتبنه  یانین پا گاهیدر جا فیتک  نیدشوارتر مثابةبهنمره  نیانگیم نیتر نییبا پا یفیو تک  لاوّ گاهیجا

 و  است  شده واقع

باور غ نط  و  عالئق گوناگون فیکه تک  کندیم انیب یرشد یااگوها نیا در شدهصمشخّ یهابیترت 
و شنوند یمن  محسنوب  یزبان گروه دو هر یبرا هافیتک  نیدشوارتر و نیترساده بیترتبه در مورد محتوا

 باور غ نط صنری    فیتک  یریقرارگ گاهیبه جا ،سازدیمتفاوت م گریکدیاز  یتا حدّ را ااگو دو نیا آنچه

 یااگنو  در دارد، قنرار  زبنان یکودکان فارسن  یرشد یچهارم ااگو ةرد در که فیتک  نیاو شودیمربوط م

و  واقعنی  -احسناس ظناهری    فیاز دو تک  شیپ م،دوّ ةرد به صعود با دوزبانه کودکان به مربوط یرشد

 یااگنو  در مسنوّ  و مدوّ ةاز رد بین بنه ترت  زین را ن فین دو تک  نیا گاهیو جا قرار گرفته دستیابی به دانش

 واست داده رییتغ دوزبانه کودکان یرشد یااگو در چهارم و مسوّ ةرد به زبانهتک کودکان یرشد

 
فیتکل نیدشوارتر                                                     فیتکل نیترساده  

 زبان یفارس یدبستانشیپ کودکان یاجتماع شناخت رشد یالگو .(3) نمودار

 
فیتکل نیدشوارتر                                                     فیتکل نیترساده  

 زبان یترک - یفارس یدبستانشیپ کودکان یاجتماع شناخت رشد یالگو. (70) نمودار

باور غلط 
در مورد  

 محتوا

(0/22) 

-باور 
 احساس

(0/21) 

باورهای  
 گوناگون

(0/12) 

باور غلط 
 صریح  

(0/11) 

 دستیابی به 

 دانش

(0/29 ) 

احساس  
-ظاهری 
 واقعی

(0/11) 

عالیق 
 گوناگون

(0/31  ) 

باور غلط 
در مورد  

 محتوا

(0/20) 

-باور 
 احساس

(0/22) 

باورهای  
 گوناگون

(0/10) 

دستیابی به 
 دانش

(0/11) 

احساس  
-ظاهری 
 واقعی

(0/10) 

باور غلط 
 صریح

(0/12) 

عالیق 
 گوناگون

(0/10) 
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ذهن در حال رشد کودکنان   یةنظرمخت ف در  یمفهوم یهاظهور سا ت یتواا ،هاااگو نیا از کیهر 

 یهنا  سنا ت  که گفت توان یم درواقع،و دندهیرا نشان م زبانیترک – یفارس و زبانیفارس یدبستانشیپ

 یتنواا  براسناس  ره،ین غ و گوناگون قیعال ،باورها مانند ها، فیتک  نیا از کیهر در یبررس مورد یمفهوم

 توجّنه  باو شوندیم داریپد یمورد بررس کودکانک یشنا ت رشد ندیفرا در یگرید از پس یکی شدهصمشخّ

 زین آم تیّن قاند، عم کرد موفّ شده میذهن تنظ یةنظر یهافیتک  یسح  دشوار براساسکه  هابیترت نیبه ا

اسنت کنه    یمعنن  نین ا به ،دنقرار دار بیترت هر یانیپا یها که در رده ییها فیدر انجام تک  انکودک ربیشت

 ،یرشند  احناظ  بنه  تنر،  قین دق انیببهو اند پشت سر گذاشته تیّقبا موفّ زینرا  یقب  یها رده یها فیتک  ها آن

 منورد  در درسنت  قضناوت  ییتواننا  از زودتنر  تنر  سناده  یهنا  فین تک  مورد در درست قضاوت ییتوانا

 گاهیدر جا گوناگون قیعال فیتک  قرارگرفتن مثال، یبرا شود؛یم داریپد کودکان در دشوارتر یها فیتک 

 را گونناگون  قیعال مورد در قضاوت ییتوانا کودک که دهدیم نشان ف،یتک  نیترعنوان ساده به نخست،

کنودک   ،گفنت  تنوان یمن  ب،یترت نیا بهو کند یم کسب ها فیتک  ریسا مورد در درست قضاوت از زودتر

 ودنک یکسب م گرید ییرا پس از شش توانا باور غ ط در مورد محتوا ةدربارقضاوت  ییتوانا

 یریگ جهینتو  بحث -1

 یفارسن  و زبانیفارس یدبستان شیکودکان پ یرشد شنا ت اجتماع یااگو ةارائ ،رحاض پژوهش از هدف

 و گریکند ی بنا  آمنده  تدسن بنه  یااگوهنا  ةسیو مقا ذهن یةنظر یهافیتک  بیترتبه  توجّهبا  زبان یترک -

 وبنود  یدبسنتان  شیکودکان پن  ی( برا4002) ویوامان و ا یشده از سو ارائه یبا ااگو هاآن ةسیمقا نیهمچن

 است: ریپژوهش به قرار ز نیا جینتا

در  ،یسننّ  گنروه  کین تفک بنه  ،زبنان یترک – یفارس و زبانیفارس کودکان عم کرد یگروهنیب ةسیمقا -1

 نیبن  شنده مشاهده یهاکه تفاوت دهدیم نشان( 1-1 ی)نمودارها ذهن یةنظر یهافیتک  از کیانجام هر

 عبنارت به ؛ستین معنادار یآمار احاظبه یسن یهاگروه از کیدر هر یکودکان دو گروه زبان ةنمر نیانگیم

 از بهتنر  یزبنان گنروه   کین  یها یآزمودن عم کرد که گفت توانینم هافیتک  از کیچیدر مورد ه گر،ید

 واست بوده گرید یگروه زبان در هاآن نسانهمعم کرد 

 از کین در انجنام هر  ،یسننّ  کین تفک بندون  ،یزبنان  گنروه  دو یهنا یآزمنودن  یعم کنرد ک ّن   ةسیمقا -4

 نیبن  شنده مشناهده  یهنا تفناوت  ،یآمنار  احناظ بنه  که دهد یم نشان( 1)نمودار  ذهن یةنظر یها فیتک 

هنا در انجنام   جز تفاوت میانگین نمنرة آن  ،ذهن یةنظر یهافیتک  در انجام یدو گروه زبان ةنمر نیانگیم

 زباننه تنک  گنروه  گفنت  تنوان یمن  گنر، ید عبارتبه ؛ستین معنادار، (p = 0.046) عالئق گوناگونتک یف 
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 نسبت به گروه دوزبانه نشان داده استو   فیتک  نیادر انجام  یعم کرد بهتر

زباننه و دوزباننه    تنک  یدبسنتان شیپن  کودکان یاجتماع شنا ت رشد از شدهارائه یهاااگوبه  توجّه با -9

 ییااگنو  یبررسن  مورد یزبان گروه دو یاجتماع شنا ت رشد یااگو ،گفت توانیم( 10و  3 ی)نمودارها

 یدر تنواا  بناور غ نط صنری     فین تک  یرین قرارگ گناه یجادو ااگنو بنه    نین مشابه استو تفناوت ا  نسبتاً

رشند   ریآن باشند کنه در مسن    گنر انین ب توانند یم امر نیا درواقع،و شودیذهن مربوط م یةنظر یها فیتک 

 در زبنان یترک – یفارسدر کودکان  باور غ ط صری قضاوت درست در مورد  ییتوانا ،یشنا ت اجتماع

 و  ردیگ یشکل م زودتر زبانیفارس کودکان با سهیمقا

 زبنان یفارس یدبستانشیکودکان پ یذهن برا یةنظر یها فیتک  از شدهارائه یرشد یهابیترت ةسیمقا -2

 ،(1 جندول ) یدبسنتان شیپن  کودکان یبرا( 4002) ویوامان و ا یشنهادیپ بیترت با زبانیترک – یفارس و

 ،باور غ ط صنری   ،باور غ ط در مورد محتوا ،دستیابی به دانش ،گوناگون یباورها ،گوناگون قیعال یعنی

ذهنن   ینة نظر یهافیشده از تک  ارائه یتواا که دهدیم نشان واقعی -احساس ظاهری و  احساس -باور 

 کودکنان  یبنرا ( 4002) وین ا و وامنان  یشننهاد یپ یتنواا از  متفناوت پژوهش حاضنر   یهایآزمودن یبرا

هنر   احسناس  -باور و  گوناگون قیعال فیدو تک  یریقرارگ گاهیاگرچه در مورد جا ؛است یدبستان شیپ

 نیکه دشنوارتر  واقعی -احساس ظاهری  فیتک  گر،پژوهش انتظار بر الفو گرندیکدیمشابه  یسه تواا

 کودکنان  یرشند  یتنواا  در شده، احاظ( 4002) ویوامان و ا قیکودکان مورد محااعه در تحق یبرا فیتک 

 ؛دارد قنرار  مسنوّ  گناه یجا در زبنان یترک – یفارس کودکان یرشد یتواا در و مدوّ گاهیجا در زبانیفارس

 در شنان یافنراد از احسناس واقعن    یاحسناس ظناهر   صیتشنخ  ییتوانا ،یرشد احاظبه گر،ید عبارتبه

 پنژوهش در  یزودتنر از کودکنان منورد بررسن     زبنان یترک – یفارس و زبانیفارس یدبستانشیپ کودکان

 ،محتنوا بناور غ نط در منورد     فین کنه تک   سنت ا یحناا  در امنر  نیاو ردیگیم( شکل 4002) ویا و وامان

 نین ا ،یعبنارت بنه  ؛شنود یمن  محسوب زبانیترک – یفارس و زبانیفارس کودکان یبرا فیتک  نیدشوارتر

 طنور نین ا وردیگیم شکل زبان یترک – یفارس و زبانیدر کودکان فارس گرید ییپس از شش توانا ییتوانا

 ةکننند  هین توج( یاقتصاد و یفرهنگ ،یاجتماع عوامل) یزبان ریغ و یزبان مخت ف عوامل که رسد یم نظربه

 – یفارسن  و زبنان یکودکنان فارسن   یذهنن بنرا   ینة نظر یهافیتک  بیترت انیم شده مشاهده یهاتفاوت

 قین دق هیتوج و نییتعو باشد یدبستان شیپ کودکان یبرا( 4002) ویا و وامان یشنهادیپ بیترت با زبانیترک

 استو رشتیب یهایبررس ازمندین رگذاریتأث عوامل نیا

 پنژوهش  یهنا یآزمنودن  یبنرا  یاجتمناع  شننا ت  رشداز  شده ارائه یااگوهابه  توجّهمجمو ، با  در 
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 یمشنابه  یاجتمناع  شنا ت رشد مراحل زبانیترک – یفارس و زبانیکودکان فارس ،گفت توانیم حاضر

 در بناور غ نط صنری     فین تک  یرین قرارگ گناه یبنه جا  ،تفناوت  نیکه ا دهندیم نشان یتفاوت اندک با را

عم کنرد کودکنان    یبرتر ةهنددنشان که محااعات یبر  جینتا  الفبر وشودیم مربوط ادشدهی یها یتواا

 ؛1315 ،1انین را و سنتوک یاایبهسنتند )  ینة نظر یهنا فیتک  انجام در زبانهدوزبانه بر عم کرد کودکان تک

عم کنرد   انین م یتفناوت  که دهدینشان م حاضر پژوهش جینتا (،4010 ،دیگرانو  انیفرهاد و 4010، 4هیم

 گنر، ید عبنارت بنه  ؛ذهن وجود نندارد  یةنظر یهافیتک  انجامدر دوزبانه و زبانهتک یدبستانشیپکودکان 

 گنر یبر گنروه د  ذهن یةنظر یهافیدر انجام تک  هاآنعم کرد  ةاحاظ نحو به را یزبان گروه کی توانینم

 ودارددوزباننه  به گنروه   نسبت یبهتر عم کردزبانه  گروه تک عالئق گوناگون فیتنها در تک  برتر دانستو

 یاجتمناع  شننا ت  رشند  بر یدوزبانگ ریاز تأث تیدر حما یشواهدپژوهش حاضر،  یهاافتهیبه  توجّه با

ن سنان هنم ذهنن نسنبت بنه     ینة نظر یهنا فین در انجنام تک   هنا آنو عم کرد بهتر  یبررس مورد کودکان
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 منابع

ذهنن   ینة نظر براسناس  یشنا ت اجتمناع  لتحوّ (و1931) انبرادر مجید و یشقاق فرهاد؛ اصغرکاکوجویباری، ع ی

 و93-94(، 4) 1 ،یاجتماع شنا تدر کودکانو 

Bialystok, E., & F. Craik (2010). Cognitive and Linguistic Processing in the Bilingual 

Mind. Current Directions in Psychological Science, 19 (1), 19-23. 
Bialystok, E., & E. Ryan (1985). A metacognitive framework for the development of first 

and second language skills. In: D. L. Forrest-Presley, G. Mackinon, & T. Waller 

(Eds). Metacognition, Cognition, and Human Performances. (pp. 207-252). New 

York: Academic Press. 
Brown, R. (1973). A First Language: The Early Stages. Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press. 
Cebula, K. R., & J. G. Wishart (2008). Social Cognition in Children with Down Syndrome. 

International Review of Research in Mental Retardation, 35, 43-86. 

Darci, N. T. (1953). A Review of the Literature on the Effects of Bilingualism Upon the 

Measurement of Intelligence. Journal of Genetic Psychology, 103, 259-282. 

De Villiers, J. G., & P. A. De Villiers (2014). The Role of Language in Theory of Mind 

Development. Top Lang Disorders, 34 (4), 313-328. 
Harris, C. W. (1948). An Exploration of Language Skill Patterns. Journal of Educational 

Psychology, 39 (6), 321-336. 
Harris, P. L. (2006). Social Cognition. Cognition, 2, 811-858. 

                                                           
1. E. Bialystok & E. Ryan 

2. K. R. G. Millett 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/217615/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1_%da%a9%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c


 13/زبان با توجّه به تواایووو  ترکی -ی زبان و فارس دبستانی فارسی ااگوی رشد شنا ت اجتماعی کودکان پیش

Farhadian, M., A. Rohani, M., Mariani, R. Ma’arof, N. Gazanizadand, & V. Kumar (2010). 

Theory of Mind in Bilingual and Monolingual Preschool Children. Journal of 

Psychology, 1 (1), 39-46⸳ 

Miller, C. A. (2006). Developmental Relationships between Language and Theory of 

Mind. American Journal of Speech-Language Pathology, 15 (2), 142-154. 

Millett, K. R. G. (2010). The Cognitive Effects of Bilingualism: Does Knowing Two 

Languages Impact Children’s Ability to Reason about Mental States? A Dissertation 

submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of 

Philosophy, University of Minnesota. 

Peal, E., & W. Lambert (1962). The Relation of Bilingualism to Intelligence. 

Psychological Monographs, 76, 1-23. 

Premack, D., & G. Woodruff (1978). Does the Chimpanzee Have Theory of Mind? 

Behavioral and Brain Science, 4, 515-526. 

Razza, R. A., & C. Blair (2009). Association Among False-Belief Understanding, 

Executive Function, and Social Competence: A Longitudinal Analysis. Journal of 

Applied Developmental Psychology, 30 (3), 332-343. 

Saer, D. J. (1922). An Inquiry Into the Effect of Bilingualism Upon the Intelligence of 

Young Children. Journal of Experimental Pedagogy & Training College Record, 6, 

232-240, 266-274. 

Wellman, H. M., D. & Liu (2004). Scaling of theory-of-mind tasks. Child Development, 75 

(2), 20⸳ 

  



 1931 زمستان، 49های غرب ایران، سال ششم، شمارة ها و گویش / فص نامة محااعات زبان10

 هاوستیپ
 هاآن یازدهیامت ةویذهن و ش یةنظر یهافیتک  از یمختصر فیتوص. (7) وستیپ

 شماره
 عنوان

 هافیتکل
 *درست پاسخ فیتکل هر از یمختصر فیتوص

1 
 قعالی

 گوناگون

 تنا  دوو بخنوره  یزین چ هین   نواد یمن  سنت، گرسننه  ناآل یگ و هیگُ  د تر، نیا اسم»

 (یشخص ةعالق پرسش) «بهتره؟ کدوم تو نظر بهو ینیریش و موز: میدار ی وراک

 انتخناب و میدهن یمن  ادامنه  را داسنتان  شنده، به پاسخ کودک به پرسش محرح توجّه با

 ؛میکنن یمن  محنرح  داستان یاص  تیّشخص مورد در را آن  الف باشد، هرچه کودک

و داره دوسنت  ینیریش یگ  یوا»: مییگویمثال، اگر موز را انتخاب کرده باشد، م یبرا

 پرسشش ) «کننه؟ یمن  انتخناب  رو تنا  دو نیا از کدوم نظرت بهو ستگرسنه اون ناآل

 (هدف

 دیبا پرسش دو پاسخ

 وباشد گریکدی  الف

4 
 یباورها

 گوناگون

 یتنو  شگربنه  نظنرت بنه و کرده گم رو شگربه یصورتو هیصورت اسمش د تر، نیا»

 (یشخص باور پرسش) «ست؟باغچه یتو ای شده میقا اتاق

 محنرح  داسنتان  یاصن   تیّشخصن  مورد در را آن  الف باشد، هرچه کودک انتخاب

 یوان »: میدهن یمن  ادامنه  طنور نین باغچنه، داسنتان را ا   دیمثال، اگر بگو یبرا ؛میکنیم

گربنه  دنبنال  کجنا  یصورت حانو شده میقا اتاق یتو شگربه که کنهیم فکر یصورت

 (هدف پرسش) «گرده؟یم ش

 دیبا پرسش دو پاسخ

 وباشد گریکدی  الف

9 
دستیابی 

 به دانش

 در سنپس، و «توشنه  یچ مینیبب ایب ست؟جعبه نیا تو یچ نظرتبه! نیبب رو جعبه نیا»

 ناهناش، یا»و میبنند یمن  را جعبنه  درو «!سنت جعبه یتو موش هی»و میکنیم باز را جعبه

جعبنه  تنو  یچن  دوننه یمن  یصنورت  نظرتبهو دهیند رو جعبه یتوو ادیم داره یصورت

 (هدف پرسش) «ست؟

 (حافظه پرسش) «د؟ید رو جعبه دا ل یصورت»

 دیهر دو پرسش با پاسخ

 باشد «نه»

2 

باور غ ط 

در مورد 

 محتوا

و میکنن یجعبه را باز من  درک سپس، «توشه؟ یچ یکنیو فکر منیقرص رو بب ةجعب نیا»

 و  میبندیجعبه را م درکو «!ستجعبه تو کوپتریه  هیووو توشه یچ مینیبب ایب»

جعبنه  یتنو  یچ کنهیم فکر نظرتو بهدهیدا ل جعبه رو ند اصالً پدرامو پدرامه نیا»

 (هدف پرسش) «ست؟

 (حافظه پرسش) «د؟ید رو جعبه دا ل پدرام»

 دیبا لاوّ پرسش پاسخ

و پاسخ پرسش  «قرص»

 باشدو «نه» دیبا مدوّ

5 
باور غ ط 

 صری 

و شیپشنت کوانه  یتنو  این  کمدشه یتو ای دستکششو گردهیم دستکشش دنبال پدرام»

 کنه  کنهیم فکر پدرام اامّ شه،یپشتکواه یتو دستکشش[ نجواگونه ییصدا]با  راستش

 پرسشش ) «گنرده؟ یمن  دستکشنش  دنبنال  کجا پدرام نظرتبه حان  بو کمده یتو

 (هدف

 (تیّواقع پرسش) «کجاست؟ واقعاً پدرام دستکش»

 دیبا ل،اوّ پرسش پاسخ

و پاسخ پرسش  «کمد»

 باشدو «یپشتکواه» ،مدوّ
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2 
 -باور 

 احساس

 منن  جنون،  آخ: گنه یمن  پندرام »و «توشنه؟  یچ نظرتبهمادرهو  تییسکویب جعبه نیا»

و «کننم  یباز رمیمنهو فعالً م ةعالق مورد ی وراکو دارم دوست ی ی  مادر تییسکویب

 ننه  سنت، جعبنه  یتنو  نمنک وووو توشنه  یچ مینیبب ایب  وب،»و میکنیجعبه را باز م درک

 ناهناش، یابنود؟   یپدرام چن  ةعالق مورد ی وراک»و میبندیدر جعبه را م «!تییسکویب

 رو جعبنه  نین ا این بو بخنوره  ی نوراک   وادیمو دهیند رو جعبه دا لو ادیم داره پدرام

 پرسشش ) «ناراحنت؟  این  شنه یم  وشحال م،یبد پدرام به رو جعبه یوقتو میبد بهش

 (هدف

 جعبنه،  دا نل  دنین د از بعد حان،و نهیبب رو دا  ش پدرام تا میکنیجعبه رو باز م درک»

 (  احساس کنترل پرسش) «ناراحت؟ ای  وشحااه پدرام

 دیپرسش هدف با پاسخ

و پاسخ  « وشحال»

پرسش کنترل احساس 

 باشدو «ناراحت» دیبا

1 

 احساس

- یظاهر

 یواقع

 یکنارتون  تی( و ناراحنت را از شخصن  ی)معمنوا  ی وشحال،  نث ةچهر سه ریتصو

 رگن آزمنون  یبرا را چهره سه هر حاات کودکو میدهیبه کودک نشان م یباب اسفنج

 وکندیم فیتوص

 کنودک  بنه  اسنت،  یبناز  مشنغول  دوستانش کنار در که را یاسفنج باب از یریتصو

 دسنت  بنا  کین پاتر کنه  بودند یباز مشغول دوستاش و یاسفنج بابو میدهیم نشان

 کنرد یمن  فکنر  کین پاترو دنند ی ند یاسنفنج  باب به همه و گذاشت گوش اون یبرا

ینمن  داش ،یطرف ازو کردینم فکر طورنیا یاسفنج باب اامّ ست، هبامزّ ی ی  کارش

یمن  بهنش  وگرننه  داره، کین پاتر کنار  نیا از یاحساس چه بفهمن دوستاش  واست

 کین پاتر یوقتن و کننه  یمخف رو احساسش کرد یسع نیهم واسهو ننههبچّ اوسک :گفتند

 سنه  ریتصنو  بنه  اشارهو ]با دندی ند کردند؟ کاریچ هاهبچّ گذاشت، گوش باب یبرا

 پرسشش ) «دنند؟ ی ند همنه  یوقتن  داشنت  یاحساسن  چه واقعاً یاسفنج باب[ چهره

 (هدف-احساس

 «برسنه؟  نظنر بنه  چحنور  شافنه یق کنرد یم یسع یباب اسفنج دند،یهمه  ند یوقت»

 (هدف - ظاهر پرسش)

 دیبا مدوّ پرسش پاسخ

 در که باشد یاحساس

 ل،اوّ پرسش با سهیمقا

 ی وشحاا احساس

 ودهدیم نشان را یشتریب

 
 هاآزمون موادّ از یریتصو. (3) وستیپ



 


