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چکيده
در اين مقاله بر مبنای نظريه زبانی «نقش  گرايی نظام  مند» هليدی، به معرفی نقش تجربی زبان و اهميت 

معرفی اين فرانقش زبانی به کودکان دبستانی از دو ديدگاه پرداخته می شود: 
۱ــ لزوم معرفی همه فرايندهای اين فرانقش در جهت تکامل نظام يادگيری زبان؛

۲ــ معرفی فرايندهای اين فرانقش با توجه به ساختار رشد شناختی کودک در هر مرحله از رشد.
پژوهش حاضر متون کتاب «بخوانيم» از اول تا پنجم دبستان، که اولين و رسمی ترين منبع زبان آموزی 
به کودکان است، را برای تحليل آماری و معنايی، مورد بررسی قرار می دهد. برای انتخاب نمونه  ها از روش 
است.  شده  استفاده  طبقه  هر  داخل  در  سيتماتيک  نمونه  گيری  و  متناسب  تخصيص  با  طبقه  ای  نمونه  گيری 
نتايج پژوهش نشان داد: در متون مورد بررسی تمامی فرايندهای تجربی زبان به کودک معرفی نشده  اند و 
مؤلفان هنگام تدوين کتاب  های «بخوانيم» مقطع دبستان، به نقش تجربی زبان که مرحله نهايی تکامل فرايند 
زبان  آموزی کودک به شمار می آيد، توجه ويژه نداشته  اند؛  همچنين  فرايندهای زبانی به عنوان ابزاری برای 

زبانی کردن تجربه های آدمی و برقراری ارتباط، به شيوه ای هدفمند به کودک معرفی نشده  اند.
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١ـ مقدمه
مايكل هليدی1 كه نقش گراست، با برقراری رابطه ای دوسويه ميان دستور و معنا، استدالل می كند 
زبان بشری با پديدآمدن برخی ساختارهای معنايی، به انسان امكان می دهد تا در مورد تجربه  های خود 
بينديشند و به عبارت ديگر، به شيوه ای سازنده منظور خود را به زبان آورد. كودك رفته  رفته معنايی را 

كه در ورای رمزگزاری  های زبانی پنهان شده است، كشف می كند (هليدی، 1994). 
هليدی برای زبان سه نقش اصلی قائل است و اعتقاد دارد نظام يادگيری و ارتباط  بخشی زبان 
زبانی،  داده های  ميان  از  كودك  است  معتقد  او  عالوه  به  می شود.  كامل  نقش  سه  اين  يادگيری  با 
برخی را انتخاب می كند؛ يعنی آن دسته از جنبه  های ارتباطی زبان را بر می گزيند كه در هر مرحله 
ديگر، همواره بايد ميان پاره  گفتارهايی كه به  بگنجد. به عبارت  محدوده درك او  يادگيری در  از 
شود (هليدی،  قائل  تمايز  می شوند،  به «درك»2 مربوط  كه  پاره گفتارهايی  و  دارند  اشاره  «كنش» 

 .(100 :1993
نيز  و  زبان  تجربی  نقش  به  زبان،  يادگيری  خصوص  در  هليدی  نظر  ارائه  از  پس  مقاله  اين  در 
كتاب های «بخوانيم» از پايه  اول تا پايه پنجم دبستان از نظر چگونگی آشنا كردن كودك با اين نقش 

زبانی پرداخته می شود.

۱ـ۱ـ بيان مسئله
نقش  گرايی هليدی به وجود نظام صوری زبان قائل است و آن را وابسته به نقش ارتباطی و كاربرد 
زبان در نظر می گيرد. هليدی هدف اصلی از تدوين نظريه خود را تحليل متون زبانی گوناگون و 
انتخاب  های  و  معنا  رشد  به  نظريه  اين  در  است.  كرده  بيان  زبان  آموزی  فرايند  به  كمك  همچنين 
اصلی  فرانقش  چهار  زبان  برای  هليدی  می  شود.  توجه  ويژه،  محيط  های  در  كودك  معنايی 
فرانقش  ها  اين  می شود؛  استفاده  فرانقش ها  اين  از  ارتباط  برقراری  در  است  معتقد  و  برمی شمارد 

عبارتند از: بينافردی3، تجربی4، متنی5 و منطقی6 (هليدی و متيسن، 2004: 60). 
1- Halliady
2- Understanding
3- Interpersonal Metafunction
4- Experiential Metafunction
5- Textual Metafunction
6- Logical Metafunction
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فرانقش  ها را می آموزد و  جريان زبان  آموزی به تدريج هريك از اين  كودك در  معتقد است  او 
رفته  رفته گفتار خود را به گفتار بزرگساالن نزديك می كند. در پژوهش حاضر، با توجه به ضرورت 
مطالعه، به معرفی نقش تجربی زبان و اهميت آموزش اين فرانقش زبانی به عنوان ابزار مهم ارتباطی 

در تكامل فرايند زبان  آموزی خواهيم پرداخت.

۱ـ۲ـ سؤال های تحقيق
اين پژوهش درصدد پاسخ  دهی به سؤال  های زير است:

اصلی  ابزار  عنوان  به  زبان  به  پرداختن  دبستان،  در  مادری  زبان  آموزش  هدف  كه  آنجا  از  1ــ 
برقراری ارتباط است، آيا كتاب های درسی به كودك كمك می كند تا تجربه خود از دنيای بيرون 
كودك  به  شده  معرفی  زبانی  داده های  آيا  دارد؟  بيان  كارآمد  شيوه ای  به  را  تجربی)  درون (نقش  و 
دبستانی به او می آموزد كه از عهده اين مهم برآيد؟ به عبارت ديگر، آيا در توزيع فرايندهای زبانی 

تعادل وجود دارد و همه ی فرايندها به كودك معرفی می شوند؟
2ــ آيا در توزيع و معرفی فرايندهای زبانی جديد به كودكان از پايه اول تا پايه پنجم دبستان به 

رشد ذهنی و سطح شناختی آنان توجه شده است؟

۱ـ۳ـ فرضيه  های تحقيق
پژوهش حاضر بر مبنای دو فرضيه زير استوار است:

1ــ آشنايی با نقش  تجربی زبان برای تكامل فرايند زبان  آموزی ضروری  است و بنابراين 
كتاب های «بخوانيم» كه رسمی ترين منبع زبان  آموزی به كودك هستند، همه فرايندهای اين نقش 

زبانی را به او معرفی می كنند.
2ــ هليدی اعتقاد دارد يادگيری كامل نظام زبانی در كودك با تقابلی بسيار مهم همراه است و 
آن توانايی تمايز ميان پاره گفتارهايی است كه به «كنش» اشاره دارند  و پاره  گفتارهايی كه به «درك» 

اشاره می كنند.
اين  به  كتاب های «بخوانيم»  در  زبان  تجربی  نقش  زبانی  فرايندهای  معرفی  هنگام  رو،  اين  از 

توانايی كودك از نظر شناختی توجه شده است.



فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 28، سال هفتم، زمستان 1387 50

١ـ٤ـ ضرورت و اهميت موضوع در امر آموزش
انگيزه انجام دادن چنين تحليلی، توجه به اين نكته است كه آموزش در همه زمينه  ها از سه راه 
انجام  تجربه  و  مشاهده  راه  از  مقوله ها  برخی  آموزش  زبان.  و  تجربه  مشاهده،  می شود:  ممكن 
می شود  سازمان دهی  زبان  كمك  به  ذهن  در  نيز  تجربه  و  مشاهده  محصول  حتی  اما  می گيرد، 

(وزيرنيا،1379: 227). 
هليدی معتقد است كودك از همان آغاز تولد دانش ناخودآگاه خود را از آنچه كه به كمك زبان 
می تواند انجام دهد، گسترش می بخشد، اما در نهايت آموزش زبان به عميق  كردن اين دانش كمك 

می كند (هليدی و وبستر، 2006: 267).
گواه  نمی تواند  دانش  آموز  ندادن  پاسخ   می كند   استدالل  دوبو2 (1977)  ماكس  از  نقل  تو1 به 
سؤال  در  كه  زبانی  مفاهيم  درباره  محدود  دانش  است  ممكن  بلكه  باشد،  فهم  از  پايين  تری  سطح 
مطرح شده اند را نشان دهد (دوبو، ترجمه فضايل هاشمی1383: 143). بنابراين در برنامه ريزی 
درسی همواره بايد ويژگی های يادگيرنده از جنبه  های گوناگون رشدی ــ شناختی مورد توجه قرار 

گيرد.
طی  را  پيش  بينی   قابل  روندی  كودك  در  واژگان  رشد  می دهد  نشان  محققان  ميدانی  مطالعات 
می كند: افعالی كه به نوعی به فرايندهای ذهنی اشاره دارند (نظير باور داشتن) برای زبان آموزان 
127؛   :2007 گليتمن،  و  كاسيدی  (پاپفرو،  می آورند  پديد  را  خاصی  مشكالت  خردسال 
كريستال، 1994). بر اين اساس الزم است برنامه ريزان درسی سطوحی را كه روان شناسان رشد 
از توانايی های دانش  آموزان در هر پايه و مقطع تحصيلی خاص ترسيم  می كنند، در هدف، محتوا 
و شيوه  ارزش يابی خود از يادگيری  دانش آموزان مورد توجه قرار دهند (كاكو جويباری، 1379: 

  .(72
يكی از اهداف آموزش زبان مادری در طول سال  های تحصيل اين است كه كودك بداند زبان 
آشنايی  هليدی  است (لطف  آبادی،1365: 49).  خويش  همنوعان  با  او  ارتباطی  ابزار  مهم ترين 
وبستر، 2006:  و  می كند (هليدی  معرفی  يادگيری  روند  اين  كامل  كننده  را  زبان  تجربی  نقش  با 

 .(33
1- Tough
2- Max De Boo
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زبان  آموزی  فرايند  تكامل  راستای  در  درسی،  كتاب  های  دارد  ضرورت  اول  فرضيه  اساس  بر 
كودك، او را با نقش تجربی زبان آشنا كنند. از اين رو در بخش 2 نظريات هليدی را در خصوص 
نقش های زبانی و يادگيری آنها مطرح می كنيم. همچنين برای دستيابی به روالی علمی و تجربی برای 
توزيع فرايندهای مندرج در متون مورد تحليل (فرضيه دوم)، بايد به نظريه رشدی ــ شناختی مورد 
قبول و ثابت شده ای استناد كنيم. به همين دليل، نظريه ژان پياژه1، با نفوذترين چهره روان شناسی 
با  همزمان  كرد و  خواهيم  استناد  داده ها به آن  تحليل  برای  می كنيم و  معرفی  اختصار  غرب، را به 
شرح نظريات پياژه، به رشد معنا و واژه در كودك نيز خواهيم پرداخت. مطالعات ميدانی بسياری 
در خصوص رشد معنا و واژه در كودك انجام گرفته است كه استناد به آنها  نتيجه  گيری را محكم تر 

می كند.
 

۲ـ هليدی و زبان  آموزی کودک
امروزه تحقيق درباره زبان كودك، يكی از بحث انگيزترين حوزه  های زبان شناسی، يعنی نقش 
زبان در محاوره را در برمی گيرد. نقش گرايان ادعا می كنند آنچه در روند يادگيری زبان كانون بايد 
توجه قرار گيرد، آن است كه كودك چگونه فرايندهای نقشی زبان و نه تنها ساختار و دستور زبان 

را می آموزد(هليدی، 1978: 17-18). 
زبان شناسی نقش گرا در مورد زبان كودك دو نكته را مطرح می كند:

 1ــ كودك از زبان به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط استفاده می كند؛ 
2ــ كودك از زبان برای كسب اطالعات و شناخت دنيای اطراف بهره می گيرد (نقش تجربی) 

(ايليوت، 1983: 1).  
تحليل نقش گراها به اين نتيجه ضمنی می رسد كه نياز به برقراری ارتباط توجيهی برای فراگيری 

زبان است (هاف گينسبرگ، 1999: 319).
هليدی درباره چگونگی رشد زبان در كودك معتقد است كودك زبان آموزی را با گسترش های 
معنايی،  به تدريج با كمك نقش  های  زبانی كه در مراحل گوناگون رشد با آنها آشنا می شود، انجام 
می دهد (بوتلر، 2003: 414). او با مطالعه ای موردی بر روی فرزند خود، نيگل2، سه مرحله 

1- Piaget
2- Nigel
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را در گفتار كودك از هم باز شناخته است:
مرحله 1: مرحله تك نقشی1 پاره گفتارهای كودك كه در مقابل گفتار چند نقشی2 بزرگساالن 

قرار دارد. 
را  زبانی  نقش  نوع  دو  كه  می يابد  تعميم  كودك  گفتار  در  معينی  نقشی  كاربردهای  مرحله 2: 
شامل می شود: يكی به كودك امكان می دهد نقش «مشاهده گر» جهان پيرامون خود را داشته باشد 
و ديگری به او اجازه می دهد به عنوان يك فرد در اين جهان «داخل» شود؛ مرحله دوم با افزايش رو 

به رشد واژه  های كودك همراه است. 
مرحله 3: دو نقش  «مشاهده گر»  و «تداخل گر» به تدريج به نقش های بينافردی و تجربی دنيای 

بزرگساالن نزديك می شوند؛ 
مراحل سه گانه فوق را می توان چنين تفسير كرد (هليدی و وبستر، 2006: 33):

مرحله1: نظام نقشی اوليه كودك [هليدی نقش  های زبانی اين دوره را «فرونقش»3 ناميده است]؛
مرحله2: انتقال از اين نظام نقشی به نظام نقشی بزرگساالن؛ 

مرحله 3: يادگيری نظام نقشی بزرگساالن.
است؛  همراه  مهمی  بسيار  تقابل  با  فرانقش  ها  دنيای  به  ورود  و  فرونقش  ها  مرحله  از  خروج 
پاره  گفتارهايی  ميان  بايد  كودك  برمی گيرد.  در  را  هم «تفهيم»  و  هم «عمل»  مرحله،  اين  در  معنا 
كه به «كنش» اشاره دارند و پاره  گفتارهايی كه به «درك» اشاره می كنند، تمايز قائل شود (هليدی، 

.(100 :1993
بنابراين، از نظر هليدی فرايند رشد زبان از سه منبع مهم نيرو می گيرد:

1ــ ورود كودك به دنيای تجربه  ها؛ 
2ــ بيان زبانی اين تجربه  ها؛

3ــ استفاده از متن  های زبانی به عنوان منبعی برای تغيير در نظام رشد زبانی (لوكين،2006: 
.(138

1- Monofunctionality
2- Plurifunctionality
3- Microfunction
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كودك در مرحله پيش  عملياتی (مرحله برابر با دوره دبستان در تقسيم  بندی پياژه)، سرانجام در 
می يابد كه می تواند از زبان نه تنها برای بيان تقاضا و سؤال (مانند جمله به من كيك بده: فرانقش 
بينافردی)، بلكه برای ابراز تجربيات  روان شناختی (مانند جمله من متأسفم: فرانقش تجربی) نيز 
از  كودك  اجتماعی  رشد  هليدی،  ديدگاه  از  ماهر 1377: 106).  ترجمه  كند (فالول،  استفاده 
نگاه روان شناسان با آشنايی كودك با نقش تجربی زبان برابر است؛ زيرا همان طور كه هليدی معتقد 
است كودك  در تكامل روند رو به رشد زبانی  خود، پس از آنكه با فرانقش بينافردی آشنا شد، به 

دنيای تجربه ها وارد می شود.
اينك به معرفی فرانقش تجربی زبان و فرايندهای مطرح شده در آن می پردازيم:

٣ـ فرانقش تجربی زبان
بر پايه فرانقش تجربی زبان، برای صحبت كردن در مورد تجربه  های خود از جهان بيرون و درون 
ذهن بهره می گيريم. دستور زبان ميان دو جهان خارج و داخل ذهن خط انفصال می كشد؛ يعنی 
فرايندهای جهان خارج را از فرايندهای جهان درون به صورتی نسبتًا آشكار متمايز می كند. از نقطه 
نظر تجربی، بخش مركزی پيام را فرايند1، يعنی چيزی كه در حال وقوع است، تشكيل می دهد. 
 ، مادی2  اصلی  فرايند  سه  نيست،  ممكن  فرايندها  ميان  دقيق  مرز  تعيين  اينكه  بر  تأكيد  با  هليدی 

ذهنی3  و رابطه  ای4 و سه فرايند فرعی رفتاری5 ، بيانی6 و وجودی7  را از هم باز می شناسد: 
(جمالت نمونه برای هر فرايند، از متون درسی كتاب  «بخوانيم»، از  پايه  اول تا  پايه پنجم   

دبستان انتخاب شده است).
و  ساختن  نوشتن،  نامه  مانند  دارند؛  فيزيكی  عملكردی  همواره  مادی؛  3—1—فرايندهای 

گره زدن.

1- Process
2- Material
3- Mental
4- Relational
5- Behavioral
6- Verbal
7- Existential
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1ــ دويست سال بود كه كوروش  سلسله هخامنشی را بنياد گذاشته بود.
                                     شرکت  کننده: کنش گر   شرکت  کننده: هدف            فرايند: مادی

3—2—فرايندهای ذهنی؛ مربوط به تغيير در جريان رويدادهايی هستند كه در دنيای درون ما 
رخ می دهد (هليدی و متيسن، 2004: 197). افعالی مانند دوست داشتن، متنفر بودن و تأسف 

خوردن.
2ـ دانشمندان جهان به اهميت كار محمد بن زكريای رازی  پی برده  اند.
     شرکت  کننده: حس گر                         شرکت  کننده: پديده                         فرايند: ذهنی

3—3— فرايندهای رابطه  ای؛ ميان دو مفهوم ارتباط برقرار ميكنند و از لحاظ مفهوم، يعنی 
از اين نظر كه چه نوعی از «بودن» را نشان می دهند، يا «اسنادی»1 هستند (امين با هوش است) و 
داده  نسبت  چيزی  به  خاصی  ويژگی  اسنادی  فرايند  در  است).  كالس  نماينده  يا «هويتی»2 (امين 
می  آن  بيشتر  معرفی  به  هويتی  فرايند  در  كه  حالی  در  است)،  امين  برای  صفتی  می شود (باهوش 
رابطه  نوع  سه  مفهوم  دو  ميان  فرايند،  نوع  دو  اين  است).  امين  هويت  كالس،  پردازيم (نماينده 

  .x و   a ميان  ملكی5  رابطه   ،x و   a ميان   موقعيتی4   رابطه   ،x و   a ميان  تأكيدی3  رابطه  میكنند:  برقرار 
بنابراين شش نوع فرايند رابطه ای وجود دارد:

ميدهيم؛  نسبت  چيزی  به  را  كيفيتی  يا  ويژگی  فرايند  اين  در  اسنادی؛  تأكيدی   —1—3—3
مانند:

3ــ شاهنامه كتاب بزرگی است.
         حامل              مسند         تأکيدی اسنادی

3—3—2— تأكيدی هويتی؛ ويژگی يا کيفيتی که به چيزی نسبت داده می شود، هويت آن را نشان 
می دهد؛ مانند:

4ــ يك پرچم نشانه استقالل آن كشور است.
         هويت  پذير                   هويت بخش                   تأکيدی هويتی

1- Attributive
2- Identifying
3- Intensive
4- Circumstantial
5- Possessive
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به  همراهی،  و  علت  حالت،  مکان،  زمان،  مانند  عواملی  با  دوچيز  اسنادی؛  موقعيتی   —3—3—3
يکديگر ربط داده می شوند:

5ــ شمشير و دينار   در دست دشمن            است.
                حامل                مسند: عنصر موقعيتی  موقعيتی اسنادی

روشن  حالت  يا  مکان  زمان،  نظر  از  چيزی  هويت  هويتی،  حالت  در  هويتی؛  موقعيتی   —4—3—3
می شود:

6ــ امروز             22 بهمن                 است.
  هويت  پذير  هويت بخش: عنصر موقعيتی   مو قعيتی هويتی

3—3—5— ملكی اسنادی؛ در حالت اسنادی رابطه مالکيت به يکی از شرکت کننده  ها نسبت داده 
می شود: 

7ــ اين تابلوها   مال مغازه پدر بزرگ   است.
      حامل (مملوک)          مسند (مالک)           ملکی اسنادی

ديگری  شركت  كننده  بر  بودن  مالك  با  شركت  كننده  ها  از  يكی  هويتی؛  ملكی   —6—3—3
شناخته می شود: 

8ــ پدر بزرگ  صاحب مغازه تابلو فروشی  است.
           هويت پذير                    هويت بخش                        ملکی هويتی

می كنند.  بيان  را  فيزيولوژيكی  و  روان شناختی  رفتارهای  رفتاری؛  فرايندهای   —4—3
شبيه  ديگر  طرف  از  و  مادی  فرايندهای  شبيه  طرفی  از  زدن،  لبخند  و  سرفه  كردن  مانند  رفتارهايی 

فرايندهای ذهنی رفتار می كنند:
9ــ كودكان با بي تابی، آرش كمانگير را كه با قامتی كشيده پای كوه ايستاده بود، نگاه می كردند.

  شرکت  کننده: رفتارگر                 فرايند رفتاری

3—5— فرايندهای بيانی؛ گفتن يك چيز، عملی فيزيكی است كه فعاليت ذهنی را منعكس 
می كند:

10ــ حافظ در يكی از شعرهايش گفته است كه شعر مرا در آسمان ها فرشتگان از بر می كنند.
شرکت کننده:  بيانگر                                  فرايند: بيانی
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3—6—فرايندهای وجودی؛  وجود داشتن چيز يا عملی بيان می شود  و با افعالی چون بودن، 
هستن و وجودداشتن تبلور می يابد. بندهای  وجودی  در ابتدای يك متن  داستانی،  ذهن شنونده 

را برای دريافت  اطالعات  جديد آماده می كنند: 
يكی بود، يكی نبود 
      وجودی          وجودی

      

۴ـ نظريه رشدی ـ شناختی ژان پياژه
پژوهش حاضر در راستای فرضيه دوم، نظريه شناختی پياژه را به منظور دست يابی به روالی علمی 
برای طيف  بندی فرايندها، مورد بررسی قرار می دهد. مهم ترين بخش نظريه پياژه از لحاظ كمك 
گوناگون  تحصيل، توصيفی است كه از مراحل  گوناگون  معلمان و دانش  آموزان در دوره  های  به 

رشد ذهنی ارائه می دهد؛ اين  مراحل عبارتند از:
4—1— مرحله حسی ـ حركتی (از تولد تا دو سالگی)؛ كودك تا پايان اين مرحله نمی تواند 
دنيای خارج را در ذهن خود درونی كند. زبان  شناسان، برخالف پياژه، معتقدند آغاز منحنی رشد 
زبان را می توان در اين مرحله نيز مشاهده كرد. از ميان مراحل رشد زبان، مرحله توليد گفتار دو 
محتوای اين  برانگيز است. كالرك1 برای  معنايی كه كودك از آن در نظر دارد، بحث  كلمه  ای و 

گفتار، تقسيم بندی زير را ارائه می دهد (وزير نيا، 1379: 142):

معنی احتمالینمونه گفتار دو کلمه  اینوع رابطه
بابا رفته است / دارد می رود.بابا رفتنعامل ــ کنش
توپ را بيانداز.بنداز توپکنش ــ شیء
مامان توپ را می اندازد/ بيانداز.مامان توپعامل ــ شیء
توپ را بگذار کف اتاق.بذار توپکنش ــ مکان
نی نی قشنگ است.ني نی قشنگچيز ــ وصفی
آن توپ است.اون توپچيز ــ اشاره ای
جوراب روی زمين است.جوراب زمينچيز ــ مکانی
ماشين مال باباست.ماشين بابامالک ــ ملک

1- Clark
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نكته جالب در اين تقسيم  بندی اين است كه بنابر تعريف هيلدی، چهار مقوله اول فرايندهای 
همان  از  كودك  می دهند  نشان   امر  اين  هستند؛  فرايندهای «رابطه  ای»  دوم  مقوله  چهار  و  «مادی» 

ابتدا معنايی را كه از اين دو فرايند بر می آيد، درك می كند.
جمالت  می كند،  آغاز  را  واژه  ها  تركيب  كودك  هنگامی كه  دارند  اعتقاد  كمپر1 نيز  و  رايس   
مالكيت  ــ  مالك  و  موقعيت  ــ  كنش  موقعيت،  و  عامل  كنش،  و  عامل  اشياء،  مورد  در  او  اوليه 
است (رايس و كمپر، 1984: 19). همان طور كه می بينيم، اين  معانی نيز در فرايندهای مادی و 
رابطه  ای نهفته هستند. مشاهده چنين روابطی در گفتار دو كلمه  ای كودك،  نگارندگان مقاله را بر 

آن داشته است تا فرايندهای رابطه  ای را در دنيای روابط انتزاعی در نظر نگيرند.
4—2— مرحله پيش  عملياتی (دو تا هفت سالگی)؛ كودك هنوز قادر به تفكر منطقی نيست. 
در اين دوره آموختن فعل فعال مانند «پريدن» (فرايند مادی) بر فعل منفعل مانند «خوابيدن» (فرايند 
طيف  بندی  و  نتيجه  گيری  در  مقاله   نگارندگان    است (وزيرنيا، 1379: 137).  مقدم  رفتاری) 

فرايندهای رشد واژه و معنا در كودك،  از  چنين مشاهدات تجربی  بهره گرفته اند .
4—3— مرحله عمليات عينی (هفت تا يازده سالگی)؛ در اين مرحله كه همزمان با دوره 
دبستان است، كودك توانايی انجام  دادن اعمال منطقی را كسب می كند، اما اين اعمال را با امور 
محسوس و عينی انجام می دهد. از ميان سه نظام بنيادين زبان (واجی، نحوی، معنايی)، نظام 
بيشتری  اهميت  معنايی  نظام  رشد  مرحله  اين  در  و   دارد  بيشتری  رشد  دبستان  دوره  در  معنايی 
می يابد؛ براين اساس در اينجا روند رشد واژه و معنا در زبان و ذهن كودك را به  طور كلی شرح 

می دهيم: 
4—3—1— رشد واژه و معنا در كودك: رشد نظام معنايی نسبت به دو نظام ديگر آهنگی 
كندتر، اما دوره ای طوالنی  تر دارد. از جمله عناصر زبانی كه يادگيری آنها برای كودك دشوارتر 
و وقت  گيرتر است، افعالی هستند كه به نوعی بر مفهومی ذهنی داللت دارند. افعالی مانند «فكر 
كردن» (فرايندهای ذهنی) معموالً تا پايان سه  سالگی به زبان كودكان نمی آيند و حتی در صورت 
و  كاسيدی  دهند (پاپفرو،  تميز  را  ذهنی  مفاهيم  اين  نمی توانند  سالگی  چهار  پايان  تا  آنان  توليد، 

گليتمن، 2007: 127). 

1- Rice & Kemper
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پاپفرو و همكاران1 معتقدند می توان دليل اين روند يادگيری را  به دو فرضيه رشد مفهومی2 و 
رشد اطالعاتی3 در كودك نسبت داد. رويكرد اول به ميزان انتزاع و رويكرد دوم به تأثير غيرمستقيم 
دارد.  اشاره  انتزاعی  مفاهيم  تصويرسازی  در  كودك  ناتوانايی  و  يادگيری  روی  بر  ذهنی  مفاهيم 
آسان تر  كودك  برای  است  مادی)  زدن» (فرايند  حال «شيرجه  در  كه  شناگری  تصور  مثال،  برای 
معتقدند  روان شناسان  ذهنی) (همان: 128).  ميكند» (فرايند  كه «فكر  است  متفكری  تصور  از 
كشيدن»  مانند «نفس  افعالی  از  پس  كودكان  گفتار  در  كردن»  چون «فكر  افعالی  تدريجی  ظهور 
نشان  مقايسه  ای  آزمايشی  در  همكاران  و  پاپفرو  است4 (همان: 129).  شده  تأييد  كامالً  امری 
دادند كه افعال حركتی5 به ترتيب 31/60 و 43/90 درصد كل گفتار بزرگساالن و كودكان را 
شامل می شود. اين پژوهش گران نتيجه مطالعات خود را در نمودارهای 1 (الف) و 1 (ب) نشان 

دادند6:

1- Papafragou & et.al
2- Conceptual-Growth Hypothesis
3- Information-Growth Hypothesis

4ــ  يادآور می شويم فكركردن فرايندی «ذهنی» و گوش دادن فرايندی «رفتاری» است.
5- Action

6 ــ محققان در اين آزمايش افعال را در چهار دسته حركتی، تمايلی، باوری و ديگر افعال قرار داده بودند.

نمودار1.درصد كاربرد افعال حركتی، تمايلی، باوری و ديگر افعال  در الف) گفتار بزرگساالن و 
ب) كودكان (پاپفرو، كاسيدی و گليتمن، 2007: 147) 

چنانچه بخواهيم افعال حركتی مندرج در اين دو فهرست  را با فرايندهای هليدی تطبيق دهيم، 
در می يابيم در اين تقسيم  بندی افعال  حركتی سه نوع فرايند «مادی»، «بيانی» و«رفتاری» را شامل  
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جای  حركتی  افعال  فهرست  در  را  فرايند  نوع  سه  روان شناسان  اين  ديگر،  عبارت  به  می شوند1. 
داده، برای فرايندهايی از اين نوع درجه ای از عينيت قائل بوده  اند. 

نوشتار  و  گفتار  در  افعال  نوع  مورد  در  كه  عمده  ای  تحقيق  سه  بررسی  از  پس  كريستال2 (1994) 
را  می برند  كار  به  آنان  كه  افعالی  پركاربردترين  از  فهرستی  است3،  گرفته  انجام  دبستانی  دانش  آموزان 
تهيه كرد. نكته قابل تأمل اين است كه فهرست از نظر نوع افعال با فهرست پاپفرو و همكاران همخوانی 
دارد. فهرست كريستال نيز پركاربردترين افعال در گفتار كودكان و بزرگساالن را از نقطه نظر تطابق با 

فراينده ای هليدی، در سه فرايند «مادی»، «رفتاری» و «بيانی» در بر می گيرد (كريستال، 1994). 
4—4— مرحله عمليات صوری (يازده تا پانزده سالگی)؛ به تدريج توانايی تفكر بر حسب 

امور  انتزاعی ايجاد  می شود.

۵ـ روش نمونه  گيری
انتخاب نمونه ها با توجه به يكسان نبودن بافت جامعه آماری و وجود پايه  های متفاوت درسی، 
طبقه  يك  درسی  پايه  هر  از  كه  ترتيب  اين  به  است؛  گرفته  انجام  طبقه  ای  تصادفی  نمونه  گيری  با 
طبقات، برای تعيين حجم نمونه  ها از تخصيص  متفاوت بودن حجم  در نظر گرفته شد. به علت 
متناسب استفاده كرديم. پس از تقسيم واحدهای نمونه  گيری به طبقات مناسب و تعيين حجم نمونه 
هر طبقه، در داخل هر طبقه نمونه  گيری سيستماتيك انجام گرفت. مطابق تعريف: «نمونه ای كه به 
وسيله انتخاب تصادفی يك عضو از بين اولين k عضو يك فهرست، سپس انتخاب هر k امين عضو 
بعد از آن اصل ميشود، يك نمونه تصادفی سيستماتيك 1 در k با شروع تصادفی ناميده می شود» 
(شيفر، مندنهال و آت، مترجمان ارقامی،سنجری و بزرگ نيا 1380: 231). در تحقيق حاضر 
كوشيديم برای پوشش  دادن همه متن  هايی كه در كتاب  های مورد تحليل مندرج است و باال بردن 
 k دقت، نمونه  گيری حداكثر داده  ها را مقدور كنيم. بدين  منظور، انتخاب سيستماتيك داده  ها (هر

امين) را به صورت يك در ميان انجام داده  ايم. 
1ــ برای اطالع از فهرست كامل فعل های آزمايش پاپفرو و همكاران، به منبع زير مراجعه كنيد:

Papafragou, Anna. et.al.  (2007).  When We Think about Thinking: The Acquisition of Belief Verbs. 
Cognition, 105: 125-165
2- Crystal
3- Edwars & Gibbon (1964), Hutt (1973) , Rabin (1982)
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 ١- جدول توزيع فرايندها در کتاب « بخوانيم» اول دبستان (تعداد کل فرايندها: ۲۱۱).
وجودیرابطه ایبيانیذهنیرفتاریمادینوع فرايند
8942632591تعداد فرايند

5,0٪28٪2,15٪3,12٪9,1٪2,42٪تعداد فرايند برحسب درصد

ترتيب توزيع فرايندها برحسب درصد: مادی> رابطه ای> بيانی/ذهنی> رفتاری> وجودی

۲ــ جدول توزيع فرايندها در کتاب «بخوانيم» دوم دبستان ( تعداد کل فرايندها: ۳۴۰)
وجودیرابطه ایبيانیذهنیرفتاریمادینوع فرايند
160243445725تعداد فرايند

5,1٪2,21٪2,13٪10٪1,7٪1,47٪تعداد فرايند برحسب درصد

ترتيب توزيع فرايندها برحسب درصد:  مادی> رابطه ای> بيانی> ذهنی> رفتاری> وجودی

۳ــ جدول توزيع فرايندها در کتاب « بخوانيم»  سوم دبستان (تعداد کل فرايندها: ۵۵۰)
وجودیرابطه ایبيانیذهنیرفتاریمادینوع فرايند
2562793104637تعداد فرايند

3,1٪5,11٪9,18٪9,16٪9,4٪5,46٪تعداد فرايند برحسب درصد

ترتيب توزيع فرايندها برحسب درصد: مادی> بيانی> ذهنی> رابطه ای> رفتاری> وجودی

۴ــ جدول توزيع فرايندها در کتاب «بخوانيم»  چهارم دبستان (تعداد کل فرايندها : ۷۰۰)
وجودیرابطه ایبيانیذهنیرفتاریمادینوع فرايند

2702417410011024تعداد فرايند
4,3٪4,15٪3,14٪9,24٪4,3٪38٪تعداد فرايند برحسب درصد

ترتيب توزيع فرايندها برحسب درصد: مادی> ذهنی> رابطه ای> بيانی> رفتاری/وجودی



61 اهميت نقش ارتباطی زبان در جهت تكامل فرآيند زبان آموزی در كودكان دبستانی

۵ــ جدول توزيع فرايندها در کتاب «بخوانيم»  پنجم دبستان (تعداد کل فرايندها: ۷۰۰)
وجودیرابطه ایبيانیذهنیرفتاریمادینوع فرايند

2185518910411618تعداد فرايند
6,2٪6,16٪9,14٪27٪9,7٪1,31٪تعداد فرايند برحسب درصد

ترتيب توزيع فرايندها برحسب درصد: مادی> ذهنی> رابطه ای> بيانی> رفتاری> وجودی
برای محاسبه اختالف معناداری ميان درصدهای به دست آمده، از توزيع هر فرايند، از آزمون 

معناداری در نرم  افزارهای R2 .6.0 و اكسل استفاده شده است.

۶ـ تحليل و ارزيابی داده  ها
نظر  در  را  واقعياتی  است،  شده  گرفته  نظر  در  دبستان  فارسی  كتاب  های  برای  كه  محتوايی 
تصاوير  دبستان،  اول  سال  های  در  واقعی  تجربه  های  به  پرداختن  نظر  از  مثال،  برای  داشته اند؛ 
بيشتری دارند، زيرا كودك هنوز به مراحل تفكر انتزاعی پيچيده نرسيده است؛ اما در كتاب  های 
سوم، چهارم و پنجم تصاوير مرحله به مرحله كمتر می شود، زيرا با رشد توان ذهنی كودك، نياز 
او به دريافت مستقيم مطالب از طريق تجربه  های مستقيم و تصاوير كمتر می شود (شكيبا، 1383: 
1). می توان چنين واقعياتی را هنگام معرفی فرايندهای زبانی به كودك نيز در نظر گرفت؛ به اين 
ترتيب كه از نظر پرداختن به تجربه  های واقعی در سال های اول دبستان، بهتر است نخست كودك 
را با محورهای دنيای مادی (فرايندهای مادی و عينی تر) آشنا كرد و در كتاب  های سوم، چهارم و 

پنجم، فرايندهای مربوط به محور دنيای مادی مرحله به مرحله كمتر شود.
مطالعات واقعی روان شناسان  پژوهشگران آموزش و   شواهد به دست آمده از بررسی  های 
شكاف  بيشترين  شده،  معرفی  فرايند  نوع  شش  ميان  از  می دهد  نشان  داديم،  شرح  را  آنها  كه 
معنايی از لحاظ مشكل بودن ميزان درك، ميان دو فرايند «مادی» و «ذهنی» ديده می شود؛  طبق 
معيارهای كريستال، افعال مادی را می توان از راه تصويرسازی يا هرگونه عينی  سازی ديگر به 
كودك آموزش داد. در همين راستا، طبق آنچه پاپفرو و همكاران (2007) استدالل كرده  اند، 
كه  است  آن  امر  اين  دليل  و  است  غيرمستقيم  دارند،  يادگيری  روی  بر  ذهنی  مفاهيم  كه  تأثيری 
كند.  تصور  خود  ذهن  در  می دهند  رخ  آنها  در  ذهنی  افعال  كه  را  رويدادهايی  نمی تواند  كودك 
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برای درك بهتر يك مفهوم بهتر است ميان آنچه به زبان می آوريم و آنچه در دنيای خارج در حال 
در  ذهنی  افعال  يادگيری  مورد  در  فرضيه  اين  كنيم.  برقرار  مشاهده  ای  رابطه  ای  است،  وقوع 
راستای  نظريه ای كلی  تر قرار دارد كه براساس آن، رشد واژگانی شاخصی از رشد مفهومی به 

شمار می آيد. 
وجود  تحليل  ها  بيشتر  روايی  و  گوناگون  فرايندهای  تحليل  برای  مشخص  معياری  است  الزم 
داشته باشد، بنابراين با مبنا قراردادن تقسيم  بندی هليدی از فرايندهای زبانی، اين شش فرايند را 
براساس معيار عينيت در يك طيف قرار داديم؛ به اين صورت كه در يك سر آن فرايندهای مادی 
بيانی، رفتاری و وجودی با  فرايندهای ذهنی جای دارند و چهار فرايند رابطه  ای،  و در سر ديگر 
داشتن درجه  ای از عينيت، ميان اين دو فرايند اصلی قرار می گيرند (قائل  شدن به درجه  ای از عينيت 
را برای سه فرايند رفتاری، وجودی و بيانی را هم پوشی اين فرايندها با فرايند مادی توجيه می كند؛ 
(هليدی و متيسن،2004: 258 و255؛ تامسون،1997: 97 و 100). معيارهايی را كه برای 
طيف  بندی فرايندها هم در چهارچوب نظريات هليدی و هم با توجه به رشد شناختی  كودك در هر 

مرحله، در نظر گرفته ايم، به شرح زير است:
به  می دهد.  نشان  را  مشاهده ای  قابل  تقريبًا  دارندگی  يا  موقعيت  همواره  فرايند «رابطه ای»   ●
است.  درك  قابل  كودك  برای  كه  می كند  اشاره  آن  فيزيكی  محل  به  چيز  يك  موقعيت  بيان  ويژه، 
توصيف  «عمق»  نه  و  «سطح»  برحسب  را  ديگر  شخص  سالگی  هفت  تا  شش  حدود  تا  كودك 
می كند. يعنی  او را برحسب ظاهر، دارايی ها، رفتار آشكار و نه برحسب كيفيات درونی وصف 
می كند.  آزمايش  های هيل و پالم كوئيست1(1987) و ليوسلی و بروملی2 (1973) نشان می دهد 
كنند  محيط  شخص را توصيف  دارايی ها و  ظاهر،  هستند  مايل  بيشتر  كودكان شش تا هفت سال 
(فالول،مترجم ماهر 1377: 251).  بيشتر اين حاالت از نظر زبانی،  از  طريق  فرايند رابطه ای 
ملكی، موقعيتی يا وصفی بيان می شود؛ يعنی كودكان در گفتار خود، بيشتر فرايندهای رابطه  ای 
را به كار ميبرند. به عالوه، همان طور كه در طبقه  بندی كالرك نيز ديديم، يكی  از معانی  در گفتار 

دو كلمه ای كودكان، محتوايی رابطه ای دارد. 
●فرايندهای «وجودی» نيز همواره نوعی  بودن فيزيكی، يعنی وجود داشتن در دنيای خارج را 
1- Hill & Palmquist
2- Livestly & Bromley
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نشان می دهند. (هليدی و متيسن، 2004: 258). البته آزمايش  ها  در مورد رشد معنا و واژه در 
كودك و بررسی ها  بر روی متون كتاب های درسی، زمان پيدايش يا رشد فعل «بودن» در كودك 

را بررسی نكرده  اند.
رفتاری با  فرايندهای  نگرفته ايم، زيرا  نظر  ذهنی در  فرايندهای  فرايندهای«رفتاری» را جزء   ●
صورت  عمل  كه  می كنيم  مشاهده  نهايت  در  اما   می گيرند،  سرچشمه  ذهنی  عمل  نوعی  از  اينكه 
گرفته است (همان: 249). جدا كردن فرايندهای رفتاری از فرايندهای مادی به دليل ويژگی  های 

مشتركی كه با آنها دارند به راحتی امكان  پذير نيست (همان: 255). 
كودكان  گفتار  در  ذهنی)  چون «دانستن» (فرايند  افعالی  تدريجی  ظهور  معتقدند  روان شناسان 
و  پاپفرو  آزمايش  در  است.  شده  تأييد  كامًال  رفتاری)  (فرايند  دادن»  «گوش  مانند  افعالی  از  پس 
همكاران و آزمايش كريستال فرايندهای رفتاری مانند «خنديدن» و همچنين فرايندهای بيانی مانند 
برای  آنها  عينيت  بيشتر  يعنی  (همان).  بودند  شده  تقسيم  بندی  مادی  افعال  جزء  كردن»  «التماس 

كودك قابل درك است تا منشأ ذهنی شان. 
● در مورد فرايندهای «بيانی» نيز در بيشتر موارد ويژگی  های انواع ديگر فرايندها مانند فرايندهای 
بيانی به عنوان  فرايندهای  متيسن، 2004: 255).  رفتاری در آنها نهفته است (هليدی و  مادی و 
فرايندهايی كه ميان فرايندهای مادی و ذهنی جای دارند، وجه اشتراك بسياری با فرايندهای مادی 

دارند و به راحتی می توان آنها را در فهرست فرايندهای مادی جای داد (تامسون، 1997: 97).
مقطع  «بخوانيم»  كتاب های  در  كه  است  براين  فرض  می دهد  نشان  شد،  گفته  تاكنون  آنچه 
مادی  فرايندهای  توزيع  بسامد  می شوند،  معرفی  كودك  به  فرايندها  همه  اينكه  بر  عالوه  دبستان، 
توزيع  ديگر،  ميانی  فرايند  چهار  و  است  بيشتر  توجهی  قابل  ميزان  به  ذهنی،  فرايندهای  به  نسبت 
متعادل و تقريبًا نزديك به هم دارند. از طرف ديگر فرض بر اين است كه هرچه از  كتاب پايه اول 
به سمت كتاب پايه پنجم پيش می رويم، فراوانی فرايندهای مادی (در تقسيم  بندی كلی كه شامل 
چهار فرايند ميانی است) كاسته شود و همزمان با افزايش سن كودكان و پيشرفت رشد شناختی و 

ذهنی در آنها، بسامد فرايندهای ذهنی افزايش تدريجی دارد.
۶ـ۱ـ ارزيابی توزيع فرايندها در هر پايه

ترتيب فرايندها در دو  سال اول دبستان، مادی> رابطه  ای> بيانی> ذهنی> رفتاری> وجودی، 
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در سال سوم مادی> بيانی> ذهنی> رابطه  ای> رفتاری> وجودی و در دو سال آخر  مادی> ذهنی> 
رابطه ای > بيانی > رفتاری > است.

به  عينی  معنايی  از  كودك  در  معنا  رشد  روند  دبستان؛  اول  پايه  در  فرايندها  توزيع   •
معنايی ذهنی گرايش دارد و همچنين سطح رشد ذهنی و شناختی او در سال اول دبستان در آغاز 
معرفی  كودك  به  كه  ذهنی  فرايندهای  می رود  انتظار  بنابراين  می گيرد؛  قرار  عينی  عمليات  مرحله 
می شوند، نسبت به ديگر فرايندها درصد كمتری داشته باشد. فرايندهای ذهنی كه در پايه اول به 
انجام دادن  توانايی  كودك  مرحله  اين  در  دارد.  را  نسبی ٪12/3  فراوانی  درصد  است،  رفته  كار 
اعمال منطقی را به دست می آورد، اما اين اعمال را با امور محسوس و عينی انجام دهد نه با امور 
اول  سال  كودكان  درسی  كتاب  در  وجودی  و  رفتاری  فرايند  دو  نامحسوس  بسيار  درصد  فرضی. 
دبستان، توزيع متعادل فرايندها را دچار مشكل می كند. همان طور كه جدول 1 نشان می دهد، از 
ميان 211 فعلی كه در سال اول دبستان بررسی شده اند، تنها يك فعل وجودی و چهار فعل رفتاری 

به كودك معرفی می شود.
اول  پايه  به  نسبت  دوم  پايه  در  مادی  فرايندهای  دبستان؛   دوم  پايه  در  فرايندها  توزيع   •
با  هرچند  است،  داشته  كاهش  ذهنی  فرايندهای  ميزان  آنان،  كتاب  در  اما  دارند،  مشابهی  بسامد 
توجه به ويژگی های شناختی كودكان در اين پايه، توانايی های ذهنی آنان نسبت به كودكان پايه اول 
پيشرفت دارد و می توان در مقايسه با سال اول فرايندهای ذهنی بيشتری به آنان معرفی كرد. البته 
نيز  وجودی  فرايند  بازگردد.  اول  سال  در  ذهنی  فرايندهای  زياد  ميزان  به  تفاوت  اين  است  ممكن 

همچنان درصد بسيار اندكی (1/5٪) از فرايندها را به خود اختصاص می دهد.
• توزيع فرايندها در پايه سوم دبستان؛ در اين پايه فرايند مادی همچنان بيشترين درصد 
فراوانی نسبی را دارد. فرايند ذهنی نسبت به پايه دوم افزايش داشته است كه اين امر با توجه به رشد 
تدريجی ذهن كودك قابل قبول است. اما باز هم اين فرايند از فرايندهايی مانند رابطه ای، رفتاری 
و   بيانی  رفتاری،  رابطه ای،  فرايند  چهار  می دهد.  اختصاص  خود  به  را  بيشتری  ميزان  وجودی  و 
نامتناسب،  و  نامتعادل  صورت  به  همچنان  وجودی،  فرايند  اندك  بسيار  ميزان  ويژه  به  وجودی، 

توزيع شده  اند.
• توزيع فرايندها در پايه چهارم دبستان؛ در اين پايه از ميزان فرايندهای مادی كاسته شده 
است، اما همچنان نسبت به ساير فرايندها هنوز هم بيشترين بسامد را دارند. فرايندهای ذهنی نيز 
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ناگهان حدود 10 درصد افزايش يافته  اند كه ممكن است اين امر يادگيری كودك را با مشكل روبه رو 
كند. هرچند ميتوان همگام با رشد ويژگی  های شناختی كودك واژه  های ذهنی بيشتری به او آموزش 
داد، ولی به گفته ويگوتسكی1 بايد در ارائه اين واژه  ها به او بسيار احتياط كرد (ويگوتسكی مترجم 
جريانی  رشد  رشد،  طبيعی  الگوی  قوانين  اساس  بر  زيرا   ،(193-196  :1367 عزب دفتری، 

مرحله  ای و پيوسته به شمار می آيد.
فرايندهای بيانی در اين پايه، نسبت به سال قبل كاهش داشته اند و سه فرايند وجودی، رفتاری 
و رابطه  ای تغيير قابل توجهی ندارند؛ اما فرايند وجودی 2 درصد افزايش را نشان می دهد. تعادل 
نداشتن فرايندهای ميانی و از همه مهم تر، بيشتر بودن فرايندهای ذهنی از چهار فرايند ميانی، گواه 

آن است كه همچنان به توزيع متناسب اين فرايندها در اين كتاب  ها توجه نشده است.
سال  به  نسبت  پنجم،  پايه  در  مادی  فرايندهای  دبستان؛  پنجم  پايه  در  فرايندها  توزيع   •
پيش7 درصد كاهش داشته  اند. از طرف ديگر فرايندهای ذهنی افزايش تدريجی را نشان می دهند 
و از 24/9٪ در سال چهارم، به 27٪ در سال پنجم می رسند. افزايش تدريجی اين فرايند با رشد 

ذهنی و سنی كودك در اين پايه دبستان هماهنگ است.
شده  ای  تعيين  پيش  از  نظم  دبستان،  پنجم  پايه  تا  اول  پايه  كتاب «بخوانيم»  در  فرايندها  توزيع 
موضوع  های  به  را  پايه  ها  تمام  در  مادی  فرايندهای  بيشتربودن  می توان  حتی  و  نمی دهد  نشان  را 
نشان  آماری  نتايج  زيرا  داد.  نسبت  است،  شده  مطرح  كتاب  ها  اين  درس  های  در  كه  گوناگونی 

می دهند در تدوين اين كتاب  ها، به چگونگی توزيع فرايندهای زبانی توجه نشده است.

۶ـ۲ـ ارزيابی توزيع هر فرايند
فراوانی  درصد  بيشترين  همواره  پايه  پنج  هر  در  مادی  فرايندهای  مادی؛  فرايند   —1—2—6
نسبی را به خود اختصاص داده  اند. از ميان شش فرايند موجود، همواره به طور ميانگين 41 درصد 
آزمايش های  در  دارند.  تعلق  ديگر  فرايند  پنج  به  باقي مانده،  درصد  و60  هستند  مادی  فرايند  آنها 
پاپفرو و همكاران ديديم افعال مادی هم در گفتار بزرگساالن و هم در گفتار كودكان پربسامدترين 
در  و  دارند  بااليی  بسامد  كودكان  زبانی  درونداد  در  مادی  افعال  بنابراين  می آيند؛  شمار  به  افعال 

كاربرد زبانی خود آنان نيز بسيار مشاهده می شوند. 
1- Vygotsky
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كاهش فرايندهای مادی در سال پنجم دبستان بسيار قابل توجه است، به   طوری كه از 42 درصد 
و 47 درصد در دو سال اول دبستان، به 31 درصد در سال پنجم میرسند. بنابراين ديگر فرايندها 
در سال پنجم حدود 70 درصد را به خود اختصاص می دهند. نگاهی دقيق به نمودار توزيع فرايند 
مادی از سال اول تا پنجم دبستان به روشنی نشان می دهد بر خالف انتظار، ميزان درصد فراوانی 

نسبی اين فرايند در سال اول دبستان از سال  های دوم و سوم دبستان كمتر است. 
كودك در سال اول دبستان، در آغاز مرحله عمليات عينی قرار دارد و به تدريج هر چه بر سن 
او افزوده می شود، از مرحله پيش عملياتی يا دنيای عينيات خود بيرون می آيد. از اين  رو، انتظار 
می رود بر خالف آنچه در نمودار زير مشاهده می شود، درصد افعال عينی در سال اول از دو سال 
بعد از آن بيشتر باشد. نمودار زير ترتيب توزيع فرايندهای مادی را از پايه اول تا پنجم دبستان نشان 

می دهد:

درصد را  تا 16/9  دبستان 10  اول  سال  در سه  ذهنی  فرايندهای  ذهنی؛  فرايند   —2—2—6
شامل می شوند. در سال اول و دوم دبستان ميزان فرايندهای ذهنی از فرايندهای رابطه  ای به ترتيب 
فرايندهای  گفتيم  كه  همان طور  زيرا  است،  پيش  بينی  قابل  امر  اين  است.  كمتر  درصد  و 11   16
برای  بنابراين  دارند،  اشاره  مشاهده  قابل  تقريبًا  دارندگی  يا  فيزيكی  موقعيتی  به  همواره  رابطه  ای 

كودك 7 يا 8 ساله به خوبی قابل درك هستند. 
با  زيرا  است،  نادرست  وجودی  و  رفتاری  فرايندهای  از  ذهنی  فرايندهای  ميزان  بودن  باالتر 
توجه به داليلی كه ذكر كرديم، فرايندهای رفتاری و وجودی از نظر سهولت درك مانعی ندارند و 
بايد پرسيد چرا فرايندهای ذهنی در كتاب های اول و دوم كمترند و فرايند وجودی به ميزان بسيار 
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اندكی به كودك معرفی شده است. نمودار زير ترتيب توريع فرايندهای ذهنی را از پايه اول تا پايه 
پنجم دبستان نشان می دهد:

دبستان،  دوم  و  اول  سال های  در  ذهنی  فرايند  نامتناسب  توزيع  می شود  مالحظه  همان طوركه 
روند منظم و رو به افزايش اين فرايند را دچار مشكل كرده است. چنان كه گفتيم، انتظار می رود 
درصد فراوانی نسبی فرايندهای ذهنی در سال اول، كمتر از سال دوم باشد. همچنين رشد ناگهانی 
6/9 درصدی فرايندهای ذهنی در سال سوم با ويژگی اصلی رشد مرحله  ای كه همان مرحله  ای و 
تدريجی بودن فرايند رشد است، هماهنگی ندارد.  می توان اين اختالف را با افزايش افعال ذهنی 

در سال دوم تعديل كرد. اين افزايش ناگهانی در سال چهارم نيز ديده می شود. 
6—2—3— فرايند رابطه ای؛ فرايندهای رابطه ای همواره در هر پنج پايه نسبت به سه فرايند 
بيشتری به خود اختصاص داده اند. به اين ترتيب كه در دو سال  وجودی، رفتاری و بيانی درصد 
نكته  دارند.  قرار  ذهنی  و  مادی  فرايندهای  از  پس  آخر  سال  دو  در  و  مادی  فرايندهای  از  پس  اول 
قابل توجه، كاهش فراوانی فرايندهای رابطه ای است. همان طور كه در نمودار زير می بينيم، اين 
فرايندها از 28 درصد فرايند رابطه ای در سال اول، به 16/6 درصد در سال پنجم رسيده اند. اين 
موضوع در نگاه اول نشان می دهند با افزايش سن كودك و رشد شناختی او كه به تدريج به مرحله 
عمليات صوری نزديك ميشود، كاهش فرايند رابطه  ای فضای بيشتری در اختيار ديگر فرايندها به 
ويژه فرايند ذهنی قرار می دهد. نگاهی دقيق به نمودار  آماری كه از توزيع فرايند رابطه  ای از سال 
اول تا پنجم حكايت دارد، كاهش روند منظم و از پيش تعيين  شده ای را نشان نمی دهد؛ اين روند 

از سال اول تا سوم كاهش و  از سال سوم تا پنجم افزايش داشته است.
مسئله ديگر زياد بودن فراوانی اين فرايند نسبت به ديگر فرايندها در سال اول دبستان است؛ در 
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اين پايه فرايند رابطه ای پس از فرايند مادی بيشترين 
شده  موجب  فرايند  اين  زيادبودن  دارد.  را  توزيع 
شايد  باشد؛  نامتعادل  فرايندها  ديگر  توزيع  است 
بتوان دليل فراوانی بسيار ناچيز و نزديك به صفر دو 
فرايند رفتاری و وجودی را در سال اول به درج بيش 
از اندازه فرايندی چون فرايند رابطه  ای نسبت داد. 
از  را  رابطه  ای  فرايندهای  توريع  ترتيب  زير  نمودار 

پايه اول تا پايه پنجم دبستان نشان می دهد:
كل  درصد   19 تا   13 ميان  پايه  پنج  هر  در  بيانی  فرايندهای  بيانی؛  فرايند   —4—2—6
فرايندها را شامل می شوند و به جز سال سوم كه با افزايش ناگهانی اين فرايند مواجه می شويم، 
نظر  به  نمی شود.  ديده  مختلف  پايه  های  در   آنها  ميزان  كاهش  يا  افزايش  از  اعم  منظمی  تغيير 
مثال  برای  و  فرايند  نوع  اين  كاربرد  آموزش  و  فعل  نوع  بيشتر  بيانی  افعال  معرفی  در  می رسد 
آموزش نقل قول يا داستان  گويی، اهميت دارد تا بسامد آن؛ به عبارت ديگر، هرچند در سال 
كه  واژه ای  نوع  اما  است،  درصد  به 15  نزديك  همچنان  بيانی  افعال  ميزان  پنجم  سال  و  اول 
برای معرفی فعل بيانی در سال پنجم به كار ميرود، مشكل  تر و البته تازه  تر است. فرايندهای 
«بازگو  يا  كردن»  «زمزمه  است»،  شده  «حكايت  است»،  شده  «نقل  «آورده  اند»،  مانند  بيانی 
كردن» به تدريج مطرح می شوند كه اين موضوع بسيار قابل توجه است؛ به اين معنا كه نميتوان 
فرايند، قضاوت كامل و درستی در مورد توزيع آن ارائه كرد.  فراوانی كّمی اين  تنها براساس 

نمودار زير ترتيب توزيع فرايندهای بيانی را از پايه اول تا پايه پنجم نشان می دهد.
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6—2—5— فرايند رفتاری؛ فرايندهای رفتاری  در هر پنج پايه كمتر از 10 درصد كل افعال را 
شامل می شوند. بايد پرسيد چرا فرايندهايی كه ميتوانند از طريق تصاوير يا حركات فيزيكی، قابل 
متيسن، 2004:  گيرند (هليدی و  مادی جای  افعال  فهرست  باشند و در  آموزش  قابل  مشاهده و 

255)، در همه پايه  ها توزيع بسيار محدودی  دارند.
 به عالوه، در  تعداد اندكی فرايند رفتاری، افعال تكراری بسياری را می بينيم. در چهار پايه 
اول فرايندهای رفتاری به افعالی چون «خنديدن»، «نگاه كردن» و «گوش دادن»  محدود  می شود  

و تنها در  سال پنجم افعالی مانند «خيره شدن»  يا  «نگريستن»  به  كودك معرفی می شوند.

6—2—6— فرايند وجودی؛ توزيع فرايندهای وجودی از 0/5 درصد  در سال اول به 2/6 
درصد در سال پنجم می رسد. بايد پرسيد  چرا تنها يك فعل از ميان 211 فعل  در سال اول، از 
نوع وجودی است و حتی چرا در سال پنجم از ميان 1400 فعل تنها 18 فعل وجودی كه چند فعل 
تكراری را شامل می شود، آورده شده است؟ نمودار زير ترتيب توزيع فرايندهای وجودی را از پايه 

اول تا پنجم نشان می دهد:
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٧ـ نتيجه  گيری
تحليل داده  ها و نتايج  به دست آمده نشان می دهد:

اختصاص  نسبی را به خود  فراوانی   بيشترين درصد   مادی در هر پنج پايه، همواره  فرايند  1ــ 
می دهد. يعنی  از  ميان  شش فرايند موجود، به طور  ميانگين 41 درصد آنها فرايند مادی است و 
60 درصد به پنج فرايند ديگر  اختصاص دارد. چنين  توزيعی را ميتوان با توجه به روند طبيعی رشد 
واژه و معنا پيش  بينی كرد. فرايند مادی در  سال  پنجم كاهش مناسبی داشته است و ديگر فرايندها 

تا حدود  70 درصد فضا دارند. 
نشان  روشنی  به  دبستان  پنجم  سال  تا  اول  سال  از  مادی  فرايند  توزيع  نمودار  به  دقيق  نگاهی 
سال  های  از  دبستان،  اول  سال  در  انتظار  برخالف  فرايند  اين  نسبی  فراوانی  درصد  ميزان  می دهد 
دوم و سوم كمتر است. كودك در سال اول در آغاز مرحله عمليات عينی قرار دارد و به تدريج با 
افزايش سن، از مرحله پيش  عملياتی خود خارج می شود. از اين  رو، انتظار می رود برخالف آنچه 
در نمودار می بينيم، درصد افعال  عينی در سال اول از دو سال بعد از آن بيشتر باشد (نمودار توزيع 

فرايندهای مادی بخش 1-2-6).
در  آن  نامتناسب  توزيع  دارد،  منظمی  روند  پايه  پنج  در  ذهنی  فرايندهای  افزايش  هرچند  2ــ 
سال  های اول و دوم دبستان قابل تأمل است. همان طور كه گفته شد، انتظار می رود درصد فراوانی 
درصدی   6/9 ناگهانی  رشد  همچنين  باشد.  دوم  سال  از  كمتر  اول  سال  در  ذهنی  فرايند  نسبی 
فرايندهای ذهنی در سال سوم با ويژگی اصلی رشد مرحله ای كه همان مرحله ای و تدريجی  بودن 
فرايند رشد است، هماهنگی ندارد. می توان اين اختالف را با افزايش افعال ذهنی در سال دوم و 
يا كاهش افعال ذهنی در سال اول تعديل كرد. اين افزايش ناگهانی در سال چهارم نيز ديده می شود 

(نمودار توزيع فرايندهای ذهنی بخش 2-2-6).
3ــ درصد فرايند رابطه  ای در هر پنج پايه، نسبت به فرايندهای رفتاری، بيانی و وجودی بيشتر 
آماری  بررسی  های  و  دارد  بی  هدفی  افزايش  و  كاهش  پنجم،  پايه  تا  اول  پايه  از  فرايند  اين  است. 

توزيع نامنظم اين فرايند را نشان می دهد.
افزايش  كه  سوم  سال  از  غير  پايه،  پنج  هر  در  تقريبًا  مطلق  فراوانی  نظر  از  بيانی  فرايند  4ــ 
ناگهانی دارد و در سال چهارم به كاهش ناگهانی دچار شده است، نزديك به يكديگر هستند. 



71 اهميت نقش ارتباطی زبان در جهت تكامل فرآيند زبان آموزی در كودكان دبستانی

پيچيده تر می شود. به  پنجم   چهارم و  بردارند، در سال  های  فرايند را  در  واژگانی كه اين  نوع 
عبارت ديگر، نمی توان از لحاظ مقايسه كيفی 15 درصد در سال اول را با 15 درصد در سال 
پنجم برابر دانست؛ زيرا نوع واژه ای كه برای معرفی فعل بيانی در سال پنجم به  كار می رود، 
مشكل  تر و البته تازه  تر است. اين امر افزايش كيفی اين فرايند به جای افزايش كّمی آن را نشان 
می دهد. بنابراين، وارد كردن افعال بيانی جديد و كاربردی  تر به گنجينه واژگان كودك، اهميت 

داشته است.
5ــ فرايند رفتاری، علي رغم نقش مهمی كه می تواند در راحت  تر كردن درك و يادگيری مطالب 
در ذهن كودكان داشته باشد (هليدی و متيسن، 2004: 249)، در هر پنج پايه بسامد اندكی دارد. 
درصد فراوانی نسبی اين فرايند در هر پنج پايه همواره كمتر از 8٪ است. در حالی كه فرايند رفتاری 

به راحتی و با استفاده از حركات فيزيكی و تصويرسازی، قابل مشاهده و درك هستند. 
6ــ توزيع فرايند وجودی در هر پنج پايه بسيار اندك و نزديك به صفر است. بايد پرسيد چرا به 
كودك فرايندهايی با قابليت درك معرفی نمی شوند. به عالوه، اين ميزان فرايند وجودی، كودك 

را به  طور كامل از نظر زبانی با فرايندهايی از اين نوع آشنا نمی كند.
فرضيه  های  مورد  در  می توان  آمد،  دست  به  بررسی  اين  از  كه  نتايجی  و  آمار  نظرداشتن  در  با 

تحقيق گفت:
فرايند  دو  زيرا  نمی شود،  آشنا  زبان  تجربی  فرانقش  با  درستی  به  دبستان  مقطع  در  كودك   1ــ 
خود  به  است  شده  معرفی  كودك  به  كه  متونی  در  را   اندكی  بسيار  بسامد  و «رفتاری»،  «وجودی» 
كودك  به  رفتاری  فرايند  چهار  و  وجودی  فرايند  يك  تنها  اول  پايه  در  ويژه  به  داده اند.  اختصاص 

معرفی می شوند. اين دو فرايند همواره در همه پايه ها درصد  فراوانی بسيار اندكی دارند.
تعادل  رعايت  منظور  به  منظمی  و  مشخص  معيار  كتاب  ها  اين  تدوين  در  می رسد  نظر  به  2ــ 
ميان فرايندهای و ويژگی  های شناختی كودك در نظر نبوده است. فراوانی فرايندهای زبانی در اين 

كتاب  ها از پايه اول تا پايه پنجم، افزايش و كاهشی نامنظم و بی  هدف داشته است. 
در نهايت می توان گفت هنگام تدوين كتاب  های «بخوانيم» مقطع دبستان، نقش تجربی زبان 
است  نبوده  مؤلفان  خاص  توجه  مورد  كودك،  زبان  آموزی  فرايند  تكامل  نهايی  مرحله  عنوان  به 
كودك  به  هدفمند  شيوه ای  به  آدمی،  تجربه  های  زبانی  كردن  برای  ابزاری  به  عنوان  زبانی  فرايند  و 
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مورد   متون  در  و«رفتاری»  «وجودی»  فرايند  دو  اندك  بسامد  مسئله  عالوه،  به  نشده  اند.  معرفی 
بررسی، همچنان جای تأمل دارد. 

پيشنهادهای کاربردی
پيشنهادهای زير را  در تأليف كتاب های «بخوانيم»  نتايج اين  پژوهش، می توان   با توجه  به  

مقطع دبستان ارائه داد:
1ــ درصد فراوانی نسبی فرايند مادی، در پايه اول از پايه  های دوم و سوم كمتر است؛ بنابراين 
پيشنهاد می شود درصد اين فرايند در سال اول افزايش يابد تا روند منظم  و رو به افزايش اين فرايند 

رعايت شود.
پيشنهاد  بنابراين  است؛  كمتر  اول  سال  از  دوم  سال  در  ذهنی  فرايند  نسبی  فراوانی  درصد  2ــ 
می شود با افزايش درصد اين فرايند در سال دوم و يا كاهش اين ميزان در سال اول، اين نامنظمی 

متعادل شود.
داشته  اند؛  ناگهانی  افزايش  چهارم  به  سوم  سال  از  و  سوم  به  دوم  سال  از  ذهنی  فرايندهای  3ــ 

پيشنهاد می شود اين رشد ناگهانی مرتفع شود.
4ــ دو فرايند زبانی  «رفتاری» و «وجودی» درصد بسيار نامحسوسی در مقايسه با ديگر فرايندها 
ديگر  كنار  در  نيز  فرايند  دو  اين  می شود  پيشنهاد  اساس  اين  بر  داشته  اند؛  تحليل  مورد  متون  در 
فرايندها در اختيار كودك قرار گيرد تا او بتواند اين معناسازی را نيز در گنجينه واژگان خود  وارد 

كند و از آنها برای زبانی كردن تجربه  هايش   بهره گيرد.
5ــ توجه نكردن به چگونگی توزيع فرايندها در متون مقطع دبستان، می تواند كيفيت يادگيری 
در دانش  آموزان را كاهش دهد. به اين معنا كه كودك برخی واژه  ها و مفاهيم معرفی شده را درك  
نمی كند و آنها را ياد  نمی گيرد و يا ناگريز است طوطی  وار مطالبی را كه با ويژگی  های شناختی او 
هم سويی ندارد، حفظ كند. در هر دو موارد، هدف از آموزش كه همان «ايجاد يادگيری» است، 
به خوبی برآورده نمی شود. برای پيشگيری از وقوع اين احتمال، می توان با تهيه پرسش نامه هايی، 
از ميزان درك دانش آموزان پايه اول تا پايه پنجم دبستان از هر يك از فرايندها آگاه شد و به اين ترتيب 

روند تدريجی يادگيری فرانقش تجربی زبان را پيش بينی كرد.
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6ــ در اين پژوهش، فرانقش تجربی و چگونگی توزيع فرايندهای آن، تنها در متن كتاب  های 
درسی دانش  آموزان بررسی شد. می توان نتيجه كاربردی ديگر را از بررسی انشاهايی كه دانش  آموزان 

نوشته  اند، به  دست آورد.
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