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 چكيده
و درخور ويژگي و عادت مطالعه وجود كتاب مناسب هاي كودك، در ايجاد انگيزه

و هم از نظـر سـبك.بسيار مؤثر است و نوجوان هم از نظر موضوع كتاب كودك

بـ. باشدهاي ذهني او فراتر تواناييي نگارش، نبايد از محدوده كـاره اگر واژگان

و قابليترفته در متن كتاب در حد توانايي هاي زباني كودك نباشد، در انتقـال ها

و تجارب به كودك موفق نخواهد بود و.مفاهيم پژوهش حاضر با هـدف بررسـي

و سپس مقايسهي استخراج واژگان پايه اين واژگاني خوانداري كودكان دبستاني،

از نـوع پـژوهش ايـن.انجام گرفتـه اسـت كودكان دبستاني با واژگان نوشتاري 

بواكتشافي  دره مقياس مورد بررسـييهجامع.، مقياس اسمي استآنكار رفته

،»ب«هاي سـني شامل گروه(هاي داستاني كودكان دبستاني شامل مجموعة كتاب

ج«و»ج« و است كه از سوي شوراي كتاب كودك مناسـب تشـخيص داده)»ب

و افزاري است كه به زبان برنامهابزار اجراي اين پژوهش نرم. اند شده نويسي دلفي

و ويژگي در ايـن.هاي خاص اين پژوهش طراحي شـده اسـت مطابق با سؤاالت

و 162650پژوهش  و در نهايـت 6155صورت زباني  1602واژه به دست آمـده

هاي پژوهش نشان يافته. خوانداري معرفي شده استي واژه به عنوان واژگان پايه

هممي و نوشتاري در زيرگروهدهد كه هاي فعـل سـاده، خواني واژگان خوانداري

و رنگ،و عناصر طبيعي هـاي واژگـان علمـي، ديـن،و در زيرگـروه» زياد«اندام
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و مصدر، كم«ورزش، شهرها، اصطالحات » كـم«هـاو در ديگر زيرگـروه» خيلي

همتههمچنين بر اساس ياف. بوده است و مطابقـت هاي پژوهش، در مجموع خواني

و نوشتاري اين گروه سني  . بوده است»كم«واژگان خوانداري

واژگـان نوشـتاري، هاي زباني، واژگـان پايـه، بسامد واژگان، صورت: هاي كليديواژه
 واژگان خوانداري، كودكان دبستاني

 مقدمه.1

و اندوخته هـاي بعـدي منتقـل شفاهي به نسـل هاي بشري را ادبيات در گذشته تجارب
آنهاي آينده نسلبهانتقال دانش،اما در حال حاضر؛كرد مي اساسـاً از راه هـاو آموزش

و نوشتن و،رواز ايـن. گيـرد يعني از طريق ادبيات مكتوب انجام مـي؛خواندن خوانـدن
و جايگاه ويژه و غيررسمي، اهميت . دارداي نوشتن در فرايند آموزش رسمي

و تجارب بزرگي، تجربهبه طور كلي و نوجوان اندك است تـر ساالن بيش كودك
اي اسـت كـه ايـن تجـارب را بـه گونـه اينمايبنابراين وظيفههاي اوست؛ از اندوخته

و مؤثر به كودك انتقال دهيم تا راه و اجتمـاعي او باشـند كارآمد . گشاي زنـدگي فـردي
از مناسب تـوان از آن بـراي انتقـال تجـارب بـه زندگي مـي ترين راهي كه در اين دوره
هـاي محـيط داستان، كـودك را بـا واقعيـتيمطالعه. استفاده كرد، داستان است كودك

و آيـين پيرامون آشنا مي و بسياري از مفاهيم اجتماعي نظير رسـوم اجتمـاعي، هـاي كند
و مي...عشق، ايثار، خانواده و در خـور در اين ميان وجود كتا. آموزد را به او ب مناسـب

و عادت مطالعه بسيار مـؤثر اسـت؛ هاي كودك، در ايجاد انگيويژگي بنـابراين كتـاب زه
و هم از نظر سـبك نگـارش، نبايـد از محـدوده  و نوجوان هم از نظر موضوع يكودك

ب. هاي ذهني او فراتر باشدتوانايي هـا كار رفته در متن كتاب در حد تواناييه اگر واژگان
و تجارب به كـودك موفـق نخواهـدو قابليت  هاي زباني كودك نباشد، در انتقال مفاهيم

و رسـانه تواند نميعبارتي، واژگاني كه براي كودك ناآشناست،به؛بود ي مناسـبي ابـزار
و اجتماعي براي انتقال پيام و مفاهيم آموزشي تواننـد بـا نمـي به كودك باشـند؛ زيـرا ها

.دبرقرار كننارتباط مؤثر كودك

 پژوهشيمسئله.2

پرداختن به موضوع واژگان از آن جهت مهم است كه فراينـد مطالعـه بـر مبنـاي رمـز«

و درك انسان از نشانه هـاي گيـرد وايـن نشـانه هاي چاپي صورت مـي گشايي، خواندن
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پـس تـا زمـاني كـه مخاطـب؛)1383:8يغمـايي،(»چاپي عمدتاً همان واژگان هسـتند

و درك نمايـد فراينـد ارتبـاطي مـؤثري صـورت)كودك( ، نتواند واژگان را رمزگشـايي

خوانـد تر با چيزي كـه مـي چه كودك را بيشآن«راسخ، سحابييبه عقيده. نگرفته است

بنـابراين نـوع).90: 1380،راسـخ سـحابي(»درك او از متن استت دهد، قدر ارتباط مي

بهواژگ هم ان و و تناسب هـايو قابليتها خواني آن با توانايي كار رفته در ادبيات كودك

.دارداهميت خاصي كودك

و در نتيجـهيبه عرصه تازههاي واژه كردنوارد«توان گفت كه مي ادبيات كـودك

و تكليـف نويسـنده اسـتيدايرهيتوسعه امـا؛واژگاني او، نه فقط مفيد بلكه بر عهده

و شرايطي دارد؛ نخست آن و بـر مفـاهيم و درك كـودك باشـد كه بايد در سـطح فهـم

و مـبهم كـهآن دوم،؛ادراك او داللت نداشته باشـدي مصاديق بيرون از حوزه چنـدپهلو

و دقيق معني را برساند و روشن تلفظ آن براي كودك چنان دشوار،بر اين افزون،نباشد

رعايت اين نكـات نـه فقـط.ه از خواندن آن منصرف شودنباشد كه كودك هنگام مطالع

و او را با كلمات جديد آشنا مي و در خور فهم كودك سازد، بلكه عمالً بـه متن را آسان

و زبان او ياري مي اي كـه بايـد در ايـن نكته.)10: 1380حافظي،(» رساندپرورش ذهن

را،اين است كه وقتي كودك به آن توجه شودباره  را خواندن و خـود، مـتن نيز آموخته

مي خواند اين مسائل اهميت بيشمي .يابدتري

در اين موضوع به مي هاي داستاني اهميت بيش كتابيزمينهويژه يابـد؛ زيـرا تري

يك كتاب درسي، در صورت مواجهـهيآموز دبستاني هنگام مطالعهاحتمال اينكه دانش

و غيرقابل درك به معلمبا واژگ يا معاني ارائه شـده در كتـاب مراجعـه نمايـد ان مهجور

غول خوانـدن تر از مواقعي است كه كودك در منزل يا كتابخانه به تنهايي مشـ بسيار بيش

.يك كتاب داستاني باشد

هـاي زبـاني شناسـايي يكـي از ويژگـي،اصلي پژوهش حاضـريرو، مسئلهاز اين

و تعـ)واژگان خوانداري(كودكان  و بررسـي ميـزان، از نظـر گسـتره، نـوع داد واژگـان

و هم واژگـان(كودكـاني، با واژگان به كار گرفته شده بـه وسـيلههاآنخواني مطابقت

و مترجمان كتب كـودك؛است) نوشتاري به بيان ديگر، بررسي اين نكته كه نويسندگان

و قابل درك در متون داسـتاني گـروه  هـاي سـنيو نوجوان تا چه ميزان از واژگان آشنا

نتايج حاصـل از ايـن. اند، مسئله اصلي اين پژوهش بوده استاستفاده كرده»ج«و»ب«
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و نوجوان در زمينـه پژوهش مي انتخـاب واژگـان مناسـبيتواند به نويسندگان كودك

و عبارات ناآشنا كمك  و تأليف كتاب كندبراي آموزش مفاهيم وو در تهيه هاي درسـي

اغير درسي متناسب با توانايي . ين گروه سني مفيد واقع شودهاي

 هدف پژوهش.3

و شناسايي واژگان خوانداري كودكـان دبسـتاني بـر كوشدميپژوهش حاضر با بررسي

آن پيكرهيپايه 80هـاي هـا در طـول سـال اي از كتب داستاني مناسب منتشر شده براي

و اين واژگان با واژگان نوشـتاري كودكـان دبسـتاني، ميـزانيو مقايسه81و مطابقـت

و در برقـراري ارتبـاط كه كودكـان دبسـتاني ايرانـي مـيرا خواني واژگاني هم  شناسـند
مينوشتاري از آن هـاآن، با واژگاني كه در مطالعه بـه)واژگان نوشتاري(كنند ها استفاده

كن) واژگان خوانداري(شوند مواجه مي .دبررسي

 پژوهش هاي پرسش.4

آن هايي كه در اين پژوهش پرسش ميبه ازها پاسخ داده :شود عبارتند

هـاي داسـتاني مناسـب كودكـان توزيع فراواني واژگان به كار رفته در كتابيشيوه.1

 چگونه است؟) مصدرو فعل، غيرفعل، اصطالح(دبستاني، در چهار گروه اصلي 
و مركب(توزيع فراواني افعاليشيوه.2 هـاي داسـتاني كـار رفتـه در كتـاب بـه) ساده

ب كودكان دبستاني چگونه است؟مناس

بيشيوه.3 هـاي داسـتاني مناسـب كودكـان كار رفته در كتابه توزيع فراواني واژگان

 دبستاني در نوزده زيرگروه غيرفعلي، چگونه است؟

 ست؟ا خوانداري كودكان دبستاني حاصل از پژوهش حاضر كداميواژگان پايه.4
هم.5 و بميزان انطباق دست آمده در اين پژوهش با واژگانه خواني واژگان خوانداري

و واژگـان پايـه)1382(نوشتاري بدست آمده در پژوهش فكري  ، در چهار گروه اصلي

 چقدر است؟
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 پژوهشيپيشينه.5

 پيشينه پژوهش در خارج از ايران.5-1
واژگان پايه براي اولين بار براي آموزش زبان انگليسي در مقام زبـان دوم مـورد توجـه

ي نام طرحي بود كه بـا هـدف تهيـه2انگليسي پايه1ي رونالد كارتر،به گفته. گرفتقرار 
ي واژگـان پايـه. حداقل واژگان مورد نياز بـراي يـادگيري زبـان انگليسـي مطـرح شـد

و تا امروز موضـوع بحـث 1920انگليسي در اواخر سال هـاي براي اولين بار مطرح شد
واژگـان.ي اين پيشـنهاد بودنـد از طراحان اوليه،4و ريچاردز3آگدن. است بودهفراواني 

و در زبان اول سـابقه پايه در زبان دوم در خارج از ايران سابقه اي هفتـاد اي هشتاد ساله
البته به دليل تخصصي شدن اين موضوع، تحقيقات اندكي تحت عنـوان كلـي. ساله دارد

).1380مندان، عالقه(شود واژگان پايه يافت مي
كه بيان شـد، پـرداختن بـه موضـوع واژگـان پايـه در خـارج از ايـران همان طور

هـايي فهرسـت گران خـارج از كشـور از تهيـه اي طوالني دارد؛ بنابراين پژوهش سابقه
و از اين فهرست و بسامدي براي كودكان فراتر رفته ها در آموزش زبـان اسـتفاده الفبايي

و نقـش واژگـان تر به مباحث نظري ها بيشاين پژوهش. كنندمي و بررسي اهميـت كار
. اندآموزي پرداختهپايه در زبان
در، از اولــين محققــاني بــود كــه بــه اهميــت موضــوع توســعه5بيكــر ي واژگــاني

و به بررسي در اين زمينـه پرداخـت دانش از طريـق 1997وي در سـال. آموزان پي برد
و موفقيت يا شكست تحصيلي دانش مـوزان رابطـه برقـرارآ پژوهشي، بين حجم واژگان

و معتقــد بــود  و كــرد و اصــلي شكســت تحصــيلي كــه نقــص واژگــاني، علــت عمــده
وي در ايـن پـژوهش مشـاهده. هاي سوم تا دوازدهم اسـت آموزان ناموفق در پايه دانش

اي از واژگان خواندن، نبودن پيكرهي كرد كه مشكل اصلي براي موفقيت در مراحل اوليه
هـاي آخـر دبسـتان شـروع زهاي آموزشي اسـت كـه در سـال مناسب براي برآوردن نيا

مي مي و در تمام طول تحصيل ادامه ).72001،كامينوييو6بيكر، سيمونز(يابد شود

1 Ronald Carter 
2 Basic English 
3 C.K. Ogden 
4 I.A. Richards 
5 Scott K. Baker 
6 Simmons 
7 Kameenui 
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مييهايي كه در زمينهاز ديگر پژوهش تـوان بـه واژگان كودكان انجام شده است،
تفاوت بين حجـم،آنان در اين پژوهش.، اشاره كرد)1990(كارانو هم1پژوهش وايت

و ميزان رشد واژگاني دانش هاي اول تـا چهـارم را در دو مدرسـه بـا آموزان پايهواژگان
و اقتصادي متوسـط  و يك مدرسه با طبقات اجتماعي و اقتصادي پايين طبقات اجتماعي

بـه تعـداد واژگـان مكتـوبي كـه درك،واژگان خوانداري در اين تحقيق. بررسي كردند
ميشدند مي اول، بـينيهاي مهمي، حتي در پايـه نشان داد كه تفاوتهايافته.شدگفته

و اقتصـادي آمـوزان در مدرسـه حجم واژگان خوانداري دانش ي بـا طبقـات اجتمـاعي
و اقتصادي پايين وجود متوسط در مقايسه با دانش آموزان دو مدرسه با طبقات اجتماعي

يد كـه رشـد واژگـان از يـك طبقـه هاي مهم اين پژوهش اين بـو يكي از يافته. داشت
و اقتصادي به طبقه آمـوزان ديگر متفاوت بود؛ به اين معني كه واژگان دانشياجتماعي

و اقتصادي متوسط، ساالنه حدود  ؛كـرد واژه رشد مـي 5200مدرسه با طبقات اجتماعي
و اقتصـادي پـايي ن در حالي كه اين رشد در دانش آموزان دو مدرسه با طبقات اجتماعي

و همكاران،(واژه بود 3500حدود  ). 1990وايت

 پژوهش در ايرانيپيشينه.5-2

واژگان كودكان دبستاني در ايـران انجـام شـده، پـژوهشياولين پژوهشي كه در زمينه
از 98769او در ايـن پـژوهش.، است)1350(اي بدره نامـه كـه كودكـان 1085واژه را

. است بررسي كرده،ساالن ارسال كرده بودند سراسر ايران براي مركز ملي آموزش بزرگ
و 8712واژگاني كه از اين پژوهش به ثبـت رسـيده شـامل واژه 4598صـورت زبـاني
و بسامدي ارائه شده ).1350اي، بدره(اند است كه در دو جدول الفبايي

ب)1380(مندان عالقه واژگـان پايـهيه موضوع اهميت تهيـه، نيز در پژوهش خود
و پيشين ريزي درسي دانش براي برنامه آنيهآموزان پرداخته و تحـوالت را اين موضـوع

و خارج بررسي از تدوين طرحـي بـا عنـوان،پژوهشوي در اين. است كردهدر داخل
و دانش آموزان ابتدايييشناسايي واژگان پايه« مي»كودكان پيش دبستاني دهد كـه خبر
و برنامهوسيلهبه شدي سازمان پژوهش : 1380مندان، عالقه(ريزي آموزشي اجرا خواهد

80-84.(

1 T.G. White 
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در. است) 1382(واژگان كودكان، پژوهش فكرييپژوهش ديگر در زمينه فكري

سر نامه،اين پژوهش اسر كشور را به دفتـر مجـالت رشـد هاي ارسالي كودكان دبستاني

و رشد دانش ايـن،وييبـه گفتـه. بررسي كرده است81-80هاي آموز در سال نوآموز

و ارائـهيپژوهش براي شناسايي واژگـان پايـه  معيـاريينوشـتاري كودكـان دبسـتاني

متون خواندني براي كودكان، انجـام شـدهياندركاران تهيه دستيمناسب براي استفاده

و 56086،در اين پژوهش.ستا نامـه اسـتخراج 367تكـراري از غيريواژه 4754واژه

؛ بـدين صـورت اسـت ساختارييمعيار تفكيك واژه در اين پژوهش نظريه. شده است

و وصفي به واژگان سازندهيكه كليه حاصـل. انـد خود تفكيك شـدهي تركيبات اضافي

، يـك جـدول)صـورت زبـاني(واژه 56086اين پژوهش يـك جـدول الفبـايي شـامل 

و يك جدول واژگـان پايـه شـامل 4754بسامدي شامل فكـري،( اسـت واژه 761واژه

1382 .( 
هـايي كـه در تـالشيشود كه عمـدهمي روشن،شداي كه ارائه با توجه به پيشينه

كودكـانيصرفاً با هدف گردآوري واژگان پايـه،كان صورت گرفتهواژگان كوديزمينه

كم)خوانداري يا نوشتاري( و و بررسي هـم بوده خـواني تر پژوهشي به موضوع مقايسه

پژوهش حاضر با توجه به خالئي كه در اين زمينه احساس بنابراين. ها پرداخته استآن

زمـاني تعيـينيان دبسـتاني در دوره شود، ابتدا به استخراج واژگان خوانداري كودكمي

و سپس براي اين كه نتيجه صرفاً به ارائه فهرستي از واژگان محدود نشـود، شده پرداخته

نـويس هـاي دسـت زماني از نامهيبا واژگان نوشتاري كه در همين دورهرا اين واژگان 

اي. مقايسه كرده استكودكان دبستاني استخراج شده است،  ن پـژوهش وجه تمايز ديگر

يعنـي؛پـژوهشيواژگـان خوانـداري، جامعـهيهاي انجام شـده در زمينـه با پژوهش

هاي پيشـين همگـي بـر كه پژوهشمناسب اين گروه سني است؛ چراهاي داستاني كتاب

و پژوهشاي از كتاباساس پيكره گر تا زمـان پـژوهش بـا هاي درسي انجام شده است

باشـد، كردهي استخراج واژگان خوانداري ارزيابي هاي داستاني را براپژوهشي كه كتاب

.برنخورده است
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و روش گردآوري اطالعات پژوهشيجامعه.6

و بررسي تمامي كتابمطلوب هاي منتشر شده ترين جامعه براي چنين پژوهشي، مطالعه

آن؛بود81و80هاي براي گروه سني دبستان در طول سال انجـاميهجا كه الزمـ اما از

و بررسي تـك دسترسي به كتاب،اين پژوهش آن ها و از طرفـي بـوده هـا تـك واژگـان

و گـردآوري آن هاي منتشر شده در سال دسترسي به تمامي كتاب هـا بـر هاي مورد نظـر

و  آن نيزاساس گروه سني مورد نظر وها بررسي حجم عظيم واژگان تقريباً كاري دشوار

هاي داستاني منتشر شـده بـراير شد از بين تمامي كتابگر ناچا پژوهش بود، ممكنغير

بـ81و80هـاي گروه سني دبستان درطول سال نمونـهيعنـوان جامعـهه، تعـدادي را

. انتخاب كند

ميگفتني است از آن جا كه اي باشد كه بـه بهتـرين گونهبه يستبا اين انتخاب نيز

يهتصـميم گرفتـه شـد كـه جامعـ بنـابراين؛هاي كل جامعه باشدويژگي گوياي شيوه،

 گـروه سـني3هاي داسـتاني كودكـان دبسـتاني كتابهبه مجموعپژوهش، محدود شود

ج«و»ج«،»ب« و در)»ب از سوي شوراي كتاب كـودك مناسـب81و80هايسالكه

.اند تشخيص داده شده

ك ها از سويآنتأييد،شوراهاي مناسب انتخاب كتاب ترين دليلمهم تـاب شـوراي

سـبك(هاي مختلف از جنبهدبايها اين كتاببنابراين فرض بر اين است كه بود، كودك 

و تناسب با توانايي هاي گـروه سـني مشـخص شـده در نگارش كتاب، دشواري واژگان

و تأييد)كتاب ديگـر مطابقـت هـايبادر نتيجه در مقايسه بـا كتـو شده باشندبررسي

اگـر نتـايج حاصـل از ايـن پـژوهش.دنباشـ داشـته هـاي كودكـان تري با توانـايي بيش

هـاي كودكـان باشـد، مناسب با توانايييهواژگان اين مجموع ناهماهنگييهدهند نشان

.دارند چه وضعيتي،اند يص داده نشدههايي كه مناسب تشختوان تصور كرد كه كتاب مي

هـاي نامـه از فصلهاي مورد نياز، ابتدا با استفاده براي گردآوري كتابگفتني است

و به ترتيب آثـار منتشر شده82و81هاي داخلي شوراي كتاب كودك كه در پاييز سال

و سپس اي از كتابد، سياههدهميرا ارائه81و80هاي منتخب سال  هاي موردنظر تهيه

و از اينيعنوان از سياهه21جوو در اين جست.شدگردآوري مورد نظر به دست آمد

.شدواژه استخراج 162650تعداد كتاب، 
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و ابزار اجراي پژوهش.7  روش

بـ. استپژوهش حاضر از نوع تحقيقات اكتشافي كـار رفتـه در ايـن پـژوهش،همقياس

دو يـا چنـد بتوانـد بايـدگر پژوهش،مقياس اسمي است كه براي استفاده از اين مقياس

يا عامل مشتركي را مشخص كند كه وجه تمايز يك گروه از گـروه ديگـر ويژگيدسته 

و مطالب باشداشيا يديگر، هر شيء يا فرد در هر گروه، دسته يا طبقـه سخنبه؛، افراد

در اين).1369:30دياني،( مورد مطالعه بايد داراي خصوصيت مورد نظر باشد يا نباشد

اس پژوهش نيز هر گروه از واژه مي اس ويژگيها بر . شوند هاي خاصي از يكديگر متمايز

و تعدادي از واژه بـه ايـن. گيرنـد قرار مـي ... ها در گروه فعلي، تعدادي در گروه اسمي

يا؛تواند در دو گروه جاي گيرد يك واژه نمي ترتيب دارد يا خاصيت فعلي زيرا آن واژه

. ندارد

اسيدو نكته اكتشـافي، ايـن هاي پژوهشمي در ديگر در هنگام استفاده از مقياس

بندي منظـور شـود؛ ثانيـاً، بايـد توجـه عناصر موجود بايد در طبقهيهمهاست كه اوالً، 

بكهداشت  و عبارتي كه ميه كلمه ).31: همـان(رود براي هـر متغيـر، يگانـه باشـد كار

يهمـه،بندي فعلي مورد نظر بوده اگر طبقه در پژوهش حاضر، اوليرعايت نكته براي

ماضي نقلي، ماضي استمراري، ماضي التزامي، مضارع سـاده، مضـارع(هاي موجود زمان

و  .اسـت آمـده بنـدي عناصر موجود در طبقـهيهمه در جايگاهاز يك فعل ...) اخباري

دوم نيز از متغيرهايي استفاده شده است كه بيش از يك معنـا را بـهي براي رعايت نكته

و تعريف شدهگروه. سازدنذهن متبادر  اي چون فعـل، هاي واژگان با متغيرهاي مشخص

و  مي طبقه... غيرفعل يبر اساس نظريـه،معيار تفكيك واژه در اين پژوهش.دشون بندي

كه؛است ساختاري بوده و وصـفي بـه واژگـانيهمـه بدين صورت تركيبـات اضـافي

چهـار،ن در ايـن پـژوهش واژگـايبراي تفكيك اوليـه. اند خود تفكيك شدهي سازنده

و هـر واژه  و مصدر در نظر گرفته شـده اسـت گروه اصلي غيرفعلي، فعلي، اصطالحات

ها قرار در يكي از اين گروه هايي كه داردويژگيو استبا توجه به خصوصياتي كه دارا 

در نظـر گرفتـه شـده»فعل مركـب«و»فعل ساده«در گروه فعلي دو زيرگروه. گيرد مي

گ. است و«زيرگروه19روه اصلي غيرفعلي نيز در و ابزار، جانوران، گياهان، اندامها اشيا

و مكانحواس، جاي و عناصر طبيعي، واژهها هـا، هاي علمي، خـوراكي ها، دين، گوهرها

و بازي، خويشاوندي، اعداد، گاه و حرفـه ورزش و زمـان، مشـاغل هـا، اسـامي شـماري
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و مشاهير، شهرها و استان،خاص و حـاالت كشورها، پوشاك، رنگها . وجـود دارد»هـا

و شمارش آن و تفكيك هاي تعيين شده، بـراي بـه ها در گروهپس از تعيين نوع واژگان

خوانداري، از بين واژگان به دست آمـده، از فرمـول درجـهيدست آوردن واژگان پايه

:كاربرد واژه به شرح زير استفاده شده است

100) )36: 1352اي، بدره(درجه كاربرد واژه=)بسامد×پراكندگي/

و يك گر آن اسـت كـه بيان1عدد. استپراكندگي در اين فرمول عددي بين صفر

و اعداد كم ه(تر از يـك واژه در سه گروه سني استفاده شده است مگـي كسـري از كـه

؛ندهسـت هاي سـني مختلـف واژه در گروهيميزان استفادهيدهنده، نشان)باشندمي3/1

باشد، به اين معني است كه آن واژه در يك گروه3/1اي اگر پراكندگي واژه نمونهبراي

. سني استفاده شده است

در اين پژوهش، پـس از اسـتخراج واژگـان خوانـداري، ايـن واژگـان بـا واژگـان

و)1382(نوشتاري به دست آمـده در پـژوهش فكـري  و كميـت  نيـز، از نظـر تعـداد

هم خواني واژگان هم شد،با و هـم. مقايسه خـواني، ابتـدا براي مقايسه از نظر مطابقـت

و سـپس بـه عنـوان قـرارداد،  درصد واژگان مشابه در هر گـروه يـا زيرگـروه محاسـبه

.شدارزيابي1ي درصدهاي به دست آمده مطابق جدول شماره

هم:1جدول و  خواني واژگان در هر دو پژوهشمعيار ميزان شباهت

د %75تر ازبيش%75تا%50بين%50تا%25بين%25تر ازكمست آمدهدرصد به

خيلي زيادزيادكمخيلي كمشباهت واژگان

و مطـابق افزاري است كه به زبان برنامه ابزار اجراي اين پژوهش نرم نويسـي دلفـي

. گر طراحـي شـده اسـت پژوهش از سويهاي خاص اين پژوهشو ويژگيهاپرسشبا 

به ايـن برنامـه وارد به صورت جداگانههاي داستاني مورد نظر، موجود در كتابواژگان

و زيرگروه خاص خود قرار گرفتند،شده سپس با استفاده از نرم افزار،. هر يك در گروه

و ارزيابي  و جداول مورد نظر استخراج .شدآمار
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و تحليل يافته.8 هاتجزيه

2يپـژوهش، در جـدول شـماره پرسـش براي پاسخ به اولين:پاسخ سؤال اول.8-1

آنتوزيع فراواني مجموع صورت و بسامد ها در چهار گـروه اصـليِ هاي زباني، واژگان

. تعيين شده در اين پژوهش نشان داده شده است

آنتوزيع فراواني مجموع صورت:2جدول و بسامد و واژگان  ها در چهار گروه اصليهاي زباني

بسامد واژگان صورت زباني هاي اصليگروه

30961 548 4179 فعل

 غير فعل 9128 5080 129631
382 192 251 اصطالح

 مصدر 437 335 1673

 مجموع 13995 6155 162650

شـود، در مشـاهده مـي3يگونـه كـه در جـدول شـماره همان:پاسخ سؤال دوم.8-2
در كتاب فعـل 218فعـل كـه شـامل 548مجمـوع از هاي داستاني مناسب بررسي شده،

و  بـراي 28849 قابل توجـه بسامد. استفاده شده است؛فعل مركب بوده است 330ساده
.استتر افعال ساده براي كودكان اين گروه سني كاربرد بيشيدهندهافعال ساده، نشان

آنتوزيع فراواني مجموع صورت:3جدول و بسامد اهاي زباني، واژگان و مركبها در  فعال ساده

بسامد واژگان صورت زباني افعال

28849 218 3034 ساده

2112 330 1145 مركب

30961 548 4179 مجموع

زيرگروه تعيين شده براي گروه غيرفعلـي، در مجمـوع19در:پاسخ سؤال سوم.8-3
هـاي زيرگـروه4ي در جـدول شـماره. بررسي شده اسـت 39416واژه با بسامد 2301

و توزيع فراواني مجموع صورت وغيرفعلي معرفي آن هاي زباني، واژگان هـا بـه بسـامد
كم ترتيب از بيش آن ترين واژگان تا .است ها نشان داده شدهترين
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آنتوزيع فراواني مجموع صورت:4جدول و بسامد  گروه غيرفعلي19ها در هاي زباني، واژگان

بسامد واژگان صورت زباني هاي غير فعليزير گروه
3941 320 532 حاالت
2675 299 631 اشيا
5406 221 613 جانوران
2044 204 350 مشاغل
4548 178 212 و مشاهير اسامي خاص
2565 169 331 و مكانجاي هاها
997 128 246 هاخوراكي
2589 127 287 و عناصر طبيعي گوهرها
3855 108 203 زمان
469 86 128 علميهايواژه
3914 82 397 هااندام
1020 75 169 گياهان
2035 62 90 اعداد
1640 49 181 خويشاوندي
316 46 69 دين
452 47 77 و بازي ورزش
293 44 103 پوشاك
448 31 65 هارنگ
209 24 39 و استان هاشهرها

39416 2301 4724 مجموع

كـاربرد واژه،يبا استفاده از فرمـول درجـه،در اين پژوهش:پاسخ سؤال چهارم.8-4
و سپس واژگان بـا درجـهيدرجه يكاربرد براي تمامي واژگان استخراج شده، محاسبه

با كاربرد بزرگ تعداد،به اين ترتيب.شدبه عنوان واژگان پايه معرفي05/0تر يا مساوي
. وانـداري معرفـي شـدندخيبه عنوان واژگـان پايـه داشتند،را باالواژه كه شرط 1602

پس از استخراج واژگان خوانداري كودكان دبستاني بر اسـاس:پاسخ سؤال پنجم.8-5

آنكتاب ازيها، به مقايسههاي داستاني اين واژگان با واژگان نوشتاري بـه دسـت آمـده
آننامه بـراي. شـود پرداخته مـي،، ارائه شده است)1382(ها كه در پژوهش فكري هاي
و كميت واژگان بـه دسـت هاييافتهيايسهمق دو پژوهش، دو نوع مقايسه از نظر تعداد

و هم و همچنين ميزان مطابقت خواني واژگان به دست آمده در چهار گروه اصـلي آمده،
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مقايسه از نظر كمي به اين منظـور انجـام. دو پژوهش انجام گرفته استيو واژگان پايه
پژوهش، چه درصدي از كل واژگان به دسـت آمـده شده است كه مشخص شود در هر 

 هـاي حاصـل از مقايسـه يافتـه. ها اختصاص يافته استها يا زيرگروهبه هر يك از گروه
. نشان داده شده است5كمي در جدول

 مقايسه كمي واژگان در هر دو پژوهش:5جدول
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هميبراي انجام مقايسه و و نوشـتاري، بـا خواني بـين واژگـان خوانـداري مطابقت
و مورگاناستفاده از جدول نمونه از هـر گـروه يـا) 127: 1379پاول،(1گيري كرجسي

،)تعـداد واژگـان جـدول مربـوط(اوليهيزيرگروه در هر دو پژوهش، بر اساس جامعه
و بر اساس آن كار مقايسه انجام بديهي است كه در هـر گـروه يـا. شودمينمونه تعيين

كه تعـداد) در پژوهش فكري يا پژوهش حاضر(ري بر اساس جدوليگيزيرگروه، نمونه
مي واژگان بيش انتخابي از هـر دو پـژوهش،يسپس واژگان نمونه. شودتري دارد تعيين
شوند تا مشخص شود كه در هر گروه يا زيرگروه چه درصدي از واژگـان بـا بررسي مي

.هم مشابه بوده است
و مقايسهحاصلينتيجه6يدر جدول شماره و شـباهتهمياز بررسي خـواني

و زيرگروهواژگان دو پژوهش در گروه .هاي مربوط نشان داده شده استها
هم:6جدول و  خواني واژگان در هر دو پژوهشمقايسه شباهت

 گروهزير گروه
تعداد واژگان

نمونه در پژوهش 

 حاضر

تعداد واژگان

نمونه در 

 پژوهش فكري

تعداد واژگان

در هر دو مشابه 

 پژوهش

درصد

واژگان

مشابه

 فعلي
%14010310042/71افعال ساده

%1811325538/30افعال مركب

 غيرفعلي

و ابزار %1691486824/40اشياء

%140806157/43جانوران

%132973627/27مشاغل

--12356اسامي خاص

%118974698/38هاجاي

%97563302/34هاخوراكي

%97805055/51گوهرها
%86593570/40زمان

%701271817/14علمي

%66594467/66هااندام

%63762295/28گياهان

%521082893/25اعداد

%44241891/40خويشاوندي

%401081496/12دين

و بازي %4032410ورزش

1. Krejcie and Morgan 
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 گروهزير گروه
تعداد واژگان

نمونه در پژوهش 

 حاضر

تعداد واژگان

نمونه در 

 پژوهش فكري

تعداد واژگان

در هر دو مشابه 

 پژوهش

درصد

واژگان

مشابه
%4014935پوشاك

%28241771/60هارنگ

%24861063/11 شهرها

و اصطالحاتاصطالح %12792751/5عبارات

%181972005/11مصدرمصدر

ويواژگان پايه،نيز به طور كلي7در جدول به دسـت آمـده در دو پـژوهش مقايسـه
:بررسي شده است

دو:7جدول  پژوهشنتيجه مقايسه واژگان پايه در هر

 گروه/زيرگروه
تعداد واژگان نمونه
 در پژوهش حاضر

تعداد واژگان نمونه
 در پژوهش فكري

تعداد واژگان مشابه
 در هر دو پژوهش

درصد واژگان
 مشابه

%54/63 197 280 310 واژگان پايه

دريبراي رسيدن به يك نتيجه ينتيجـه، مطابقـت واژگـان دو پـژوهشي زمينـه كلـي
و زيرگروه تمامي گروهيمقايسه :نشان داده شده استبه طور كلي،8ها در جدول ها

و زيرگروه بندي مقايسه گروه جمع:8جدول  ها به طور كلي ها

درصد انطباقميزان انطباقزيرگروه/گروه

 فعل
42/71زيادساده

38/30كممركب

علفغير

24/40كماشياء

43/57كمجانوران

27/27كممشاغل

--اسامي

98/38كمهاجاي

02/34كمخوراكي

55/51زيادعناصر طبيعي
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درصد انطباقميزان انطباقزيرگروه/گروه

70/40كمزمان

17/14خيلي كمهاي علميواژه

67/66زياداندام

95/28كمگياهان

93/25كماعداد

91/40كمخويشاوندي

96/12خيلي كمدين

)ادامه(غيرفعل

10خيلي كمورزش

35كمپوشاك

71/60زيادرنگ

63/11خيلي كمشهرها

51/5خيلي كماصطالحات

05/11خيلي كممصدر

89/31كممجموع

و بحثنتيجه.9  گيري

طور كه در بخش بيان مسأله مطرح شد، هدف از انجام اين پژوهش اين است كـه همان
و مترجمان كتاب و اندازههاي داستاني، تا چه مشخص شود نويسندگان از واژگان آشـنا

اسـتفاده»ج«و»ب«هـاي سـني هاي مخصوص گـروه قابل درك براي كودكان در كتاب
ويبندي نتايج حاصـل از مقايسـه به همين منظور به جمع. اند كرده واژگـان خوانـداري

. نوشتاري پرداخته خواهد شد

 واژگان گروه فعلي.9-1

و خوانداري كودكان دبستاني، نسبت بـهيبارهدر استفاده از افعال در واژگان نوشتاري
و مركب در هر دو پژوهش تقريباً يكسان بوده است بـدين معنـي؛كارگيري افعال ساده

تري از بسامد كـل واژگـان دهد كه افعال ساده درصد بيشكه نتايج دو پژوهش نشان مي
در؛اندص دادهرا نسبت به افعال مركب به خود اختصا شباهت واژگان، نتايجيزمينهاما
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و بين افعال مركـب شـباهت كمـي در دو نشان مي دهد كه بين افعال ساده شباهت زياد
. پژوهش وجود دارد

 هاي غيرفعليواژگان زيرگروه.9-2
و ابزار.9-2-1  واژگان مرتبط با اشياء

و هـم از لحـاظ بسـامد هـاي، در نوشـته هـاآناين موضوع هم از لحاظ تنوع واژگان
و ابزار پيرامـون خـود بدين معني كه كودكان به اشيا؛تر استفاده شده است كودكان بيش
آني، نوع اشياو در ضمن دارندتري توجه بيش واژگـان خوانـداري بـاا هـ مورد توجـه

بـياچراكه بين اشـي؛ها متفاوت است آن كـار رفتـه در دو پـژوهش درصـده پربسـامد
. شباهت كمي وجود داشته است

 واژگان مرتبط با جانوران.9-2-2

و هم از نظر بسامد، واژگان مرتبط با جانوران بسيار،در پژوهش حاضر هم از نظر تنوع
بـين واژگـان دو پـژوهش در موضـوع. تر از پژوهش فكـري اسـتفاده شـده اسـت بيش

.درصد شباهت كمي وجود داشته استجانوران نيز 
 واژگان مرتبط با مشاغل.9-2-3

و حرفه و بسـامد در پـژوهش ها نيز واژگان بيشدر موضوع مشاغل تري از نظـر تنـوع
هـاي تر از واژگان مـرتبط بـا مشـاغل در نوشـته بيشنكردن استفاده. حاضر وجود دارد
ب آننادليله كودكان، شايد و آشنايي شـرايط سـني گـروه به دليـل ها حرفهها با مشاغل

هـاي داسـتاني كودكـان البتـه اسـتفاده از مشـاغل مختلـف در كتـاب. بررسي شده باشد
آن مي هـاي نوع مشاغل استفاده شده در نوشته. كندتر آشنا ها را با اين مشاغل بيش تواند

آن كودكان با كتاب واژگـان چراكه درصد شباهت بين؛استها نيز متفاوت هاي داستاني
. در اين موضوع كم استدو پژوهش 

و مشاهير.9-2-4  اسامي خاص

ب ـ كار رفته در نوشتهه اسامي هـاي كـار رفتـه در كتـابه هاي كودكان نسبت به اسامي ب
كم تنوع بيش داستاني و بسامد ديگر هيچ مورد مشـابهي نيـز بـين سوياز. دارند تري تر
ب . كار رفته در دو پژوهش وجود ندارده اسامي
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و مكاواژگان مرتبط با جاي.9-2-5 هانها

و مكان نسبت استفاده از واژگان مرتبط با جاي ها در هر دو پـژوهش تقريبـاً بـه يـك ها
اما بين واژگان اين زيرگروه در دو پژوهش درصـد شـباهت كمـي وجـود. استاندازه 
.دارد

هااكيواژگان مرتبط با خور.9-2-6

. تر مورد توجه قرار گرفته اسـت ها نيز در پژوهش حاضر بيش واژگان مرتبط با خوراكي
وا چرا؛ها نيز واژگان دو پژوهش متفاوت هستند از نظر نوع خوراكي گـان ايـنژكه بـين
پ .كم استوهش درصد شباهتژزيرگروه در دو

و عناصرطبيعي.9-2-7  واژگان مرتبط با گوهرها

وا(زيرگروه، با اختالف نسبتاً كمي از نظر تنوع واژگان اين بهژنسبت گان اين زيرگروه
ب هاي كودكان بيش، در نوشته)كل واژگان اما از نظر شباهت، درصـد؛كار رفته استه تر

. گان اين زيرگروه در دو پژوهش وجود داردژشباهت زيادي بين وا
 واژگان مرتبط با زمان.9-2-8

ت،گان مرتبط با زماندرصد استفاده از واژ و هـم از نظـر تكـرار هم از نظر نوع واژگـان
و شـباهت كمـي نيـز بـين واژگـان ايـن هاي كودكان بيشها در كتاب آن تر بوده اسـت

. زيرگروه در دو پژوهش وجود دارد
 واژگان علمي.9-2-9

هـاي داسـتاني تري نسـبت بـه كتـاب هاي خود از واژگان علمي بيشكودكان در نوشته
ب. اندتفاده كردهاس هـم از نظـر تعـداد،دسـت آمـده در پـژوهش فكـريه واژگان علمي
نسبت بسـامد واژگـان(و هم از نظر تكرار) نسبت كاربرد واژگان علمي به كل واژگان(

 هسـتند؛ تر از واژگان علمي حاصل از پـژوهش حاضـر، بسيار بيش)علمي به كل بسامد
.كمي بين واژگان علمي دو پژوهش وجود دارد بسيار، شباهت چنينهم
و حواسواژگان مرتبط با اندام.9-2-10  ها

نسـبت اسـتفاده از واژگـان ايـن زيرگـروه بـه كـل(تعـداد واژگان اين موضوع از نظر
نسـبت بسـامد(اما از نظر تكرار؛اندتر استفاده شده هاي داستاني بيش، در كتاب)واژگان

. انـد تـري داشـته، در پـژوهش فكـري بسـامد بـيش)واژگان اين زيرگروه به كل بسامد
.شباهت زيادي نيز بين واژگان اين موضوع در دو پژوهش وجود دارد چنين هم
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 واژگان مرتبط با گياهان.9-2-11

از بيش) هاي كودكانيعني در نوشته(واژگان مرتبط با گياهان نيز در پژوهش فكري تـر
و هـم از نظـر بسـامد،اين واژگان. پژوهش حاضر استفاده شده است ،هم از نظر تعداد

ب بيش و شـباهت كمـي نيـز بـين هسـتند دست آمده در پژوهش حاضـره تر از واژگان
. واژگان اين زيرگروه در دو پژوهش وجود دارد

 واژگان مرتبط با اعداد.9-2-12

،دهـد جداول پژوهش حاضر با جداول پـژوهش فكـري نشـان مـييچنان كه مقايسه
هـاي داسـتاني اسـتفاده تر از كتاب هاي كودكان بيشواژگان مرتبط با اعداد نيز در نوشته

.شباهت كمي بين اعداد استفاده شده در دو پژوهش وجود دارد چنينهم.شده است
 واژگان مرتبط با خويشاوندي.9-2-13

ميهايافته از(دهد كه واژگان مربوط به خويشاوندي از نظر تعداد نشان نسبت اسـتفاده
از؛انـد تر استفاده شـده در پژوهش حاضر بيش) واژگان اين زيرگروه به كل واژگان امـا

، در پژوهش فكـري بسـامد)نسبت بسامد واژگان اين زيرگروه به كل بسامد(نظر تكرار 
و همچنين.اند داشتهتري بيش بسيار كم اژگان اين زيرگروه در دو پژوهش ميزان شباهت
.است

 واژگان مرتبط با دين.9-2-14

هـاي داسـتاني تـر از كتـاب هاي كودكان، بسيار بـيش واژگان مرتبط با دين نيز در نوشته
كـافي از مفـاهيم دينـي در نكـردن استفادهياين مسئله نشان دهنده. استفاده شده است

بسيار مناسـبي محمل،هاي داستانيكه كتاب در حالي،استهاي داستاني كودكان كتاب
دو بسـيار شباهت چنين،هم. هستندبراي انتقال مفاهيم ديني  كمـي بـين واژگـان دينـي

.پژوهش وجود دارد
و بازي.9-2-15  واژگان مرتبط با ورزش

؛انـد تر استفاده شـده واژگان اين زيرگروه با اختالف نسبتاً كمي در پژوهش حاضر بيش
.كمي بين واژگان اين موضوع در دو پژوهش وجود دارد بسياراما شباهت

 واژگان مرتبط با پوشاك.9-2-16

 اندبه كار گرفته شدهتر از پژوهش فكري بيش،واژگان مرتبط با پوشاك در اين پژوهش
.و شباهت كمي نيز بين واژگان اين زيرگروه در دو پژوهش وجود دارد
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رنگواژگان مرتبط.9-2-17 هابا

در هـر)ع به كل واژگاننسبت تعداد واژگان اين موضو(ها واژگان مرتبط با رنگتعداد
نسبت بسامد واژگان ايـن موضـوع بـه كـل(اما از نظر تكرار است؛يكسان دو پژوهش

ها در هر دو بين واژگان مرتبط با رنگ. اندتر تكرار شده بيش،در پژوهش فكري) بسامد
. پژوهش ميزان شباهت زيادي وجود دارد

و كشورهاواژگان مرتبط با شهرها، استان.9-2-18  ها

و كشورها نيز كه بيش واژگان مرتبط با شهرها، استان ، گيرندها را دربرميآنتر اسامي ها
دو. تر استفاده شده است هاي كودكان بيشدر نوشته در اين زيرگـروه نيـز بـين واژگـان
.شباهت بسيار كمي وجود داردپژوهش 

و اصطالحات.9-3  گروه عبارات

و اصطالحات در پژوهش حاضر بيش شـباهت بـين. انـد به كار گرفتـه شـدهتر عبارات
و اصطالحات استفاده شده در دو پژوهش  . بسيار كم استعبارات

 گروه مصدر.9-4

ميهايافتهمصدرهاي استفاده شده در دو پژوهش،يزمينهدر دهد كه در پژوهش نشان
در. هاي كودكان بدست آمده استتري از كتاب حاضر مصدرهاي بيش البتـه چنـان كـه

شدبخش اين مسئله تفاوت در معيار انتخاب مصدر در علت،هاي پيش نيز توضيح داده
به. استدو پژوهش  شـباهت بسـيار كمـي بين مصدرها در دو پژوهش نيز،هرحال اما
. وجود دارد

 واژگان پايه.9-5
.، ميزان شباهت واژگان پايه نيز در دو پژوهش زياد بوده است7با توجه به جدول

 بندي جمع.9-6

واژگانيكه در بخش هدف پژوهش بيان شد، اين پژوهش به منظور مقايسه گونههمان
و نوشتاري كودكان دبستاني انجام شده است ايـنيمقايسـه،به اين منظـور. خوانداري

و در نهايت با توجه به نتيجه8تا2واژگان در جداول  مقايسه در جدوليانجام گرفت



و مقايسه 147ي آنها با واژگان نوشتاري آنان بررسي واژگان خوانداري كودكان دبستاني

شد،8 با روشن و%89/31كه ميانگين درصد انطباق در كل واژگان پژوهش برابر اسـت
و هـم،1با توجه به جـدول  و در مجمـوع ميـزان شـباهت خـواني واژگـان خوانـداري

ايـني دهنـده به دست آمـده نشـانينتيجه. بوده است»كم« نوشتاري، به طور ميانگين
و مترجمان كتاب هاي داستاني كودكان به ميـزان كمـي بـه واقعيت است كه نويسندگان

و قابليتتوانايي كم كنندميهاي زباني كودكان توجه ها و قابـلو تر از واژگـان مناسـب
ميفهم براي كودكان  . برندبهره

و نوجوان به توليد ادبياتبي كـه انجامـدي مـي توجهي به مخاطب در ادبيات كودك
و هـم  و نگاه پيچيده ، بـا اسـتقبال گسـترده واژگـانييچنـين دايـره به دليل موضوعات

و نوجوانان روبه شدكودكان ممكن است چنين اثـري بـراي از سوي ديگر،. رو نخواهد
ادبيات كودك به اعتبار ادبيات بودنش، بـا ادبيـات. ساالن نيز جذابيتي نداشته باشد بزرگ

آن؛به مفهوم عام شباهت دارد كه مخاطـب آن كـودك اسـت از ادبيـات بـه اما به اعتبار
و كاركردهاي آن نيـز تفـاوت مـي مفهوم عام متفاوت مي و به تبع آن اهداف ؛ يابـد شود

و نوجوان بدون توجه به ويژگي و بـي ادبيات كودك معنـي هاي مخاطب مفهومي بيهوده
با توجه بـه ايـن ضـرورت، اميـد اسـت كـه نويسـندگان).16: 1380سيدآبادي،( است
و پژوهشكتاب ودنـكنهاي مشابه، اسـتفاده هاي داستاني كودكان، از نتايج اين پژوهش

و روحـي كـودك، همـواره هـاي مخت تر از جنبـه ضمن آگاهي بيش لـف رشـد جسـمي
پيشـنهاد. هاي رشد زباني كودكان را در مقاطع مختلف سني در نظر داشته باشـند ويژگي
و درسـي كودكـان دبسـتاني شود از نتايج اين پژوهش در تأليف كتابمي هاي داسـتاني

و مترجمان كتاب شود؛استفاده  و نوجـوان مـي همچنين نويسندگان تواننـد هاي كـودك
و اسـتفاده از واژگـان هاي خـود بـا دانسـته براي هماهنگ ساختن نوشته هـاي كودكـان

. فهم براي آنان از نتايج اين پژوهش استفاده كنند قابل

 هاي آيندهبراي پژوهش هاييپيشنهاد.10

.هاي درسي كودكان انجام شودهاي مشابهي بر اساس كتابپژوهش•
و مشـخص واژگان غيرفعلي پژوهش باال با واژگان• مشابه در پژوهش فكري مقايسه

در موضوعات تعيين شده در سطح،هاي درسي شود كه آيا واژگان به كار رفته در كتاب
 يا خير؟ هستندهاي كودكان دانسته

. هاي سني انجام شود هاي مشابهي در تمامي گروهپژوهش•
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