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 چکيده
آماوزا   شدانا  ای از انشاای پیکره پژوهش حاضر به منظور تهیۀ هدف:

شاناتت   پنجم دبستا  و توصیف و تحلیا  زباا    اشنوا در پایۀشنوا و ن

گارای  ، در چارچوب دستور نقشبه لحاظ کاربرد انواع آغازگر این پیکره

از ناوع   ایان پاژوهش   روش:انجام پذیرفت.   ومند هلیدی و متیسنظام

 ۀ آماری، شام  کلیاۀ جامع تحلیل  بود. -کاربردی و روش آ  توصیف  

پنجم شاهر تهارا  باود کاه از میاا        پایۀ و ناشنوایآموزا  شنوا دانش

گیاری در  آموزا  واجد شرایط، باا اساتفاده از روش نموناه   تمام  دانش

 ارائاۀ هاا باا   انتخاب شدند. گاردآوری داده آموز پسر دانش 40دسترس، 

هاای حاصا  باا اساتفاده از     آزمو  انشا مورد مطالعه قرار گرفات و داده 

هاا نشاا  داد کاه در    یافته ها:يافتهدیدند. مستق ، تحلی  گر tآزمو  

آماوزا   تمام موارد بررس  شده در مورد انتخاب انوع آغازگر، بین دانش

آماوزا   دانش گيري:نتايج. شنوا و ناشنوا اتتالف معناداری وجود دارد

تاری  ناشنوا در مقایسه با همتایا  شنوای تود، توانای  و مهاار  پاایین  

 دار دارند.نشا  مرکب و در کاربرد آغازگرهای
 

مناد، فارانقش   گارای نظاام  ناشنوا، انشا، دستور نقشهاي کليدي: واژه

 متن ، آغازگر

_____________________________________ 
 دانشگاه پیام نور گروه زبا  شناس  استادیار  .1

 س  ارشد آموزش زبا  فارس کارشنا. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Comparison of Deaf and Hearing 

Students' Writing in the Fifth Grade of 

Primary School, Based on Applying 

Various Types of Themes 

 

 

Maryam Sadat Ghiasian, Ph.D1, Homa Modiri, 

M.A2 
 

Received: 9. 7. 13 Revised: 6.8.13 Accepted: 27.11 . 13 

 
 

Abstract 

Objectives: The purpose of the present study was to 

compare deaf and hearing students' writing and 

describe the themes, based on Halliday & 

Matthiessen's Systemic Functional Grammar. 

Method: The population was selected among deaf 

and hearing students in the fifth grade primary 

school in Tehran. Forty male students were 

recruited through available sampling and the writing 

sample was elicited. Then they were analyzed by 

the independent t test. Results: Results showed a 

significant difference between deaf and hearing 

students' writing in terms of applying various types 

of themes. Conclusion: The writing quality in deaf 

students in applying marked and complex themes is 

completely lower than their hearing peers'.  
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 مقدمه

، یا  اصاطالآ آموزشا  اسات و     "نای استث" واژۀ

که بر تالف اکثریت  افرادی هستندکودکان  استثنای  

افراد همسن تود، در شرایط عادی قادر باه ساازگاری   

با محیط نباشند و از نظار فکاری، جسامان ، عقالنا ،     

رفتاری و عاطف  با همساال  تاود فارک کلا  داشاته     

های تاا  آماوزش و   ه روشباشند و به همین دلی  ب

پرورش نیازمند باشند. به طاور کلا ، کودکاا  نابیناا،     

شاوند  تاوا  ههنا ، اساتثنای  تلقا  ما      ناشنوا و کام 

هاای صاور  گرفتاه در    (. پژوهش9: 1375)احمدوند،

توجاه بیشاتر باه     ضارور    تصو  این افاراد، بیاانگر  

هاا نشاا    ها است. به عنوا  نمونه، پاژوهش  آ آموزش

های صرف  و نحاوی در  که با آگاه  از ویژگ دهد م 

 باه طراحا  و تهیاۀ    تاوا  گفتار کودکا  استثنای ، م 

 هاا آ  آماوزی مناساب بارای آماوزش    های زباا  برنامه

(. عاالوه بار   81: 1389دست زد )دستجردی کاظم ، 

های تا ، آ ، آموزش فنو  نوشتار و بکارگیری روش

کیف  نوشتارِ تواند در ارتقای سطح به طور مشخص م 

آموزا  استثنای ، باه لحااظ سااتت معناا ما  ر      دانش

همچناین الزم   (.273: 2009باشد )لنگ و آلبرتینا ،  

راح  و است تا ارتقاء بخش ِ سطح سواد تواند ، در ط

مدارس استثنای  بیشتر مورد  های آموزش ریزیبرنامه

توجه قرار گیارد. )کاکوجویبااری، سارمدی و شاریف      

وجه  تاا  باه   براین ضروری است تاا تا  (. بنا1389،

آماوزا  اساتثنای  شاود    آماوزش داناش   کیفیت ونحوۀ

 (.244: 2005)آنیتا و رید، 

در کنار تمام  مطالعا  انجام گرفته در مورد افاراد  

های زبان ، تواناای  ادراکا  و   ویژگ  مطالعۀ ،استثنای 

باه منظاور بررسا      هاا آ  یسۀبیان  افراد ناشنوا و مقا

روه با افاراد شانوا، در چنددهاۀ    ای زبان  این گهتفاو 

اتیر بیشتر مورد توجه جواما  علما  باوده اسات. باا      

آماوزی و فراگیاری   توجه به توانای  این گروه در ساواد 

هاای زنادگ ، توجاه باه آماوزش ایان افاراد از        مهار 

اهمیت بسیاری برتوردار است. پاژوهش حاضار ساع     

انشااای  سااازی وجملااه دارد بااا بررساا  و توصاایف 

، بار  1آموزا  ناشنوا از منظر کاربرد اناواع آغاازگر  دانش

هلیادی و متیسان    2مناد گارای نظاام  دستور نقش پایۀ

آماوزا  شانوا،   داناش  آ  باا انشاای   ( و مقایسۀ2004)

های زبان  ایان افاراد و   ویژگ  گام  در جهت شناتت

ها و متو  آموزش  تا  این ی سطح کیف  روشارتقا

نقاص   ، مطالاب در ساه حاوزۀ   ر اداماه د. دگروه باردار 

گاارا )بااه عنااوا  شانوای ، انشانویساا  و دسااتور نقاش  

 گردد.  چارچوب نظری پژوهش(، ارائه م 

تواننااد مفاااهیم و  کودکااا  ناشاانوا اغلااب نماا   

اصطالحا  مربوط به زبا  را در تاود پارورش دهناد.    

اگار ناشانوای ، در اوایا  حیاا  یا  فارد ر، بدهااد،       

از اناواع یاادگیری را    است برتا  کودک ناشنوا ممکن 

 جااا کااه تجااارب اولیااۀبیابااد. از آ ممکن اساساااغ غیاار

ای است، اولین مکالما  کودکا ، اغلب بصری و المسه

معماوالغ از طریاز زباا  اشااره و حرکاا  اسات.        ها آ

کودکان  که از بدو تولد مشکال  شدید شنوای  دارند، 

 زیارا رناد  گیفارا ما   با دشواری فراوا  سخن گفتن را 

گفتار صحیح و کاربرد زبا ، به شنید  گفتار تویش و 

الگااوبرداری از گفتااار دیگاارا  بسااتگ  دارد )گااالور و 

(. آسیب شنوای  و نقص کالما ،  1387:542برونینگ،

گااذارد )هاشاام  و گیااری مفهااوم تاای یر ماا در شااک 

داناش پیشرفت سواد تواند  نیاز در   (.1380علیپور، 

وای  روناد بسایار کنادی دارد    شان  آموزا  آسیب دیدۀ

(. تواناد   1389)کاکوجویباری، سارمدی و شاریف ،   

های آموزش  اسات و ما   ترین مهار نیز یک  از مهم

تااوا  گفاات تقریباااغ هاایی درساا  نیساات کااه فهاام و  

یادگیری و موفقیت در آزمو  آ ، کم یا زیاد، به میزا  

ا  وابسته نباشد. تواناد  در  آموزمهار  تواند  دانش

آماوزا  و کودکاا    داناش  سنین و به تصو  در مۀه

ی هاا دارای نقص شانوای ، یکا  از کارآمادترین روش   

واژگااا ، نحااو،  گنجینااۀ غناا  کاارد  زبااا  و رشااد 

معناشناس  و کاربرد زبا  است. با تواند  داستا  م 

تااوا  اطالعااا  جهااا  شااموع، اجتماااع  و الگوهااای 
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و ماولل ،  گفتگو را بدست آورد)جلی  آبکنار، عاشاوری  

1390 .) 

 اشنوا نیاز اوزا  نا اآما ار داناش اوشتا ا، نالوهاه عاب

مشکال  فراوان  در سطحِ دستور زبا  و واژگاا    دارای

(. دانش231: 1998کوروو، است )فابرت ، ولترا و پونته

نویسا ، باه لحااظ امالیا ، روا      آموزا  ناشنوا در انشا

شنوا آموزا  بود  متن و ساتتار جمله نسبت به دانش

 هاا آ هاای  چناین نوشاته  کنند. همتر عم  م ضعیف

محدودی  دایرۀتر بوده و به لحاظ آوای  و واژگان ،کوتاه

های موجاود میاا    گیرد. یک  دیگر از تفاو م را دربر

تار باود    توا  پاایین آموزا  شنوا و ناشنوا را م دانش

در ناشنوایا  دانسات   3فضای -دیداری گنجایش هوش

(. به 26: 2006بلت و دانساک،  ؛ المبر ، ت )آالمارگا

ترین توانای  انسا  بارای  هر حاع، یادگیری که اساس 

باشاد، باه شاد     رشد عقل  و سازگاری با محیط ما  

 تحت تی یر شنوای  قرار دارد.

ساازد  نوشتن مهاارت  اسات کاه فارد را قاادر ما       

ی فرایند  ارتباط فکر کناد و بار دقات زباان  و     تادرباره

ا، مورسای ما  محتاوای  آ  متمرکاز شاود )سال      ساز

هاای   تارین مهاار   نویس ، از جمله مهام (. انشا1991

تواناد موجاب باروز    است که اگر به آ  توجه شود، م 

آماوزا  شاود.   هاای ههنا  داناش   تالقیت و آفارینش 

اوع و دوم دبساتا    نوشتن در مدارس ابتدای ، درپایاۀ 

ساوم باا نگاارش     شود و از پایاۀ سازی آغاز م ملهبا ج

آگاه  اغلاب  یابد. با وجود نویس  ادامه م فعاع یا انشا

از اهمیات مهاار  نوشاتن،     متخصصین در امر آموزش

شاهد ی  تالء بنیادین در این زمیناه هساتیم و ایان    

هاای ویاژه، بیشاتر و    تالء در آموزش کودکا  باا نیااز  

 شود.  م  تر احساسعمیز

که برت  از علا   انشانویس  مشکال  فراوان  دارد 

لغااا  دانااش  . محاادودیت دامنااۀ 1  عبارتنااد از: آ

. عادم  3. درک نکرد  معن  و مفهوم لغاا ،  2آموزا ،

. کم4آموزا ،درس  توسط دانشهای غیرکتاب مطالعۀ

توجه  برت  والدین به مهار  نوشاتار  سوادی و یا ب 

. نباود  6توجه  معلما  به درس انشا و . کم5فرزندا ، 

: 1388درس  تا  برای درس انشا )بدرکوه ، کتاب 

(. کهاازادی، در پژوهشاا  باارای بررساا  مشااکال  65

آوری هاای جما   انشانویس ، با بررسا  و تحلیا  داده  

. معلماا  باه   1 های زیر دست پیدا نمود:شده به یافته

میزا  اندک  میاا  درس انشاا و ساایر دروس ارتبااط     

نادک  از نتاای    . معلما  باه میازا  ا  2کنند، برقرار م 

ا درس انشاا آگااه    تحقیقا  انجام گرفته در رابطاه با  

کما  از معلماا  باا اهاداف درس انشاا       . عدۀ3دارند، 

. معلما  به میزا  اندک  از معیارهاای  4آشنای  دارند، 

های رشد ههن  ارزشیاب  و موضوعا  متناسب با دوره

(. برتا   1387آموزا ، آگاه  دارناد )کهازادی،   دانش

از عوام  اساس  در ضعف انشانویس  عبارتناد از:  دیگر 

تاارس از نوشااتن، عاادم احساااس امنیاات باارای بیااا   

اندیشه، نداشتن اعتماد به نف  و تاود بااوری و روش  

(. 23: 1388زاده، هااای تاادری  نامناسااب )ابااراهیم  

متخصصین، میا  فرایناد نوشاتن و محصاوع نوشاتن     

  که معلم معتقد است در صورت اند. چَستینتمایز قائ 

بخواهد محصوع نوشتن را بهبود بخشد، باید بر فرایناد  

چنین باین  (. هم1988نوشتن، تمرکز نماید )چَستین، 

های سن  مختلاف، از لحااظ بلاوح نحاوی بارای      گروه

هاا باا   دار وجود دارد و روند تفاو نوشتار، تفاو  معن 

افزایش سان، همااهنگ  و همساوی  دارد )یوساف  و     

 (.1383چاری، حسین

 (:مندگراي نظامدستور نقش) چارچوب نظري پژوهش

آوری برای معرف  چارچوب نظری این پژوهش،یااد 

شناسا   زباا  " شود که امروزه سه دیدگاه غالب درم 

شناسا   زباا  "مطرآ اسات کاه عبارتناد از:    " 4نظری

زبااا "و  " 6گااراشناساا  صااور زبااا "، " 5شااناتت 

ها، زبا  به ن دیدگاهی  از ای. در هر"7گراشناس  نقش

گیارد،  ای متفاو  از دیگری مورد مطالعه قرار ما  گونه

یا  از زباا ، باا دیگاری یکساا  نیسات       زیرا تلق  هر

شناس  شناتت ، زبا  (. در زبا  9: 1383)دبیرمقدم، 

به عنوا  نظام  ههن  و شناتت  در نظار گرفتاه ما    
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گارا  شناسا  صاور   (. طرفدارا  زباا  66شود )هما : 

عتقدند، زبا  فهرست  از ساتتارها است و لذا کاانو   م

(. در حاال   37: 1379، نحو است )غیا یا ، هاآ توجه 

ای از شابکه  گرای  معتقدند که زبا   نقشکه طرفدارا

ها است. این گروه، محور نظام معناای   روابط و ساتتار

 "نقاشِ "دانند. در این نگرش، م  "کالم"یا  "متن"را 

 (.24: 1385آ  مقدم است )امام ،  "ور  ص"زبا ، بر 

تارین  اساتوار اسات کاه اصال      گرای  بر این باورنقش

: 1389بیا ،  زبا ، ایجاد ارتباط اسات )رساتم   وظیفۀ

کاه رویکاردی نقاش    مندگرای نظامدستور نقش (.15

هاای  گرایانه به زبا  دارد، به ابزارهاای نظاری و قالاب   

ر برتاورد باا   محاور، د -بنیااد و نقاش   -توصیف  معنا 

های مختلف زبان  مجهز اسات. ایان دساتور را    صور 

دساتجردی کااظم ،   ارائه نموده اسات)  مایک  هلیدی

1388 :21 .) 

 زمیناۀ تارین مطالعاا  انجاام شاده در    یک  از مهم

گرای  توسط رقیه حسن صور  گرفته اسات. وی  نقش

کناد و  گرای  نسبت به زبا  تیکید ما  بر اهمیت نقش

بارای ارتقاای ساطح کیفا  تحصایال       این نگارش را  

شاود  باعا  ما    زیرا(. 1989داند )حسن، ضروری م 

آموزنده، اطالعا  بیشتری در ماورد زباا  ماورد نظار     

داشته باشد و شاگردا  را بهتر آماوزش دهاد )غفااری   

مناد،  گارای نظاام  شناس  نقاش (. زبا 65: 1383مهر، 

اباازاری باارای تحلیاا  کااالم و مااتن در تحلیاا  کااالم 

(. عالوه بر آ ، دساتور  27: 2009تقادی است )ونگ، ان

منطباز اسات    هاا آ مند بر تماام  زبا  گرای نظامنقش

 (. 171: 2012)م  کیب،

که هر متن حااوی   نداین باور بر و متیسو  هلیدی

ی  معنای واحاد نیسات بلکاه باه طاور همزماا  در       

معنای  است. به بیا  دیگار، معناا    پوستۀ سه برگیرندۀ

ه نوع تقسیم شاده  مند به سگرای نظامنقشدر دستور 

، همزما  و به ی  میزا  به معنای ک  است که هر سه

فرانقش بینا 3کنند. این سه نوع پیام از پیام کم  م 

شاود )هلیادی و   حاص  ما   10، تجرب  9، متن 8فردی

انساا ،   های مختلف تجربۀ(. جنبه60: 2004 ،ومتیس

  روابط افرادی که شام  فرایندی که ر، داده، چگونگ

در این فرایند درگیر هساتند و انساجام و پیوساتگ  و    

تااوال  عناصاار پیااام، از طریااز سااه فاارانقش تجرباا ، 

متناا  کااه بااه طااور همزمااا  و مااوازی   و بینااافردی

ن  توانند در پیام وجود داشاته باشاند، باازنمود زباا    م 

فرانقش تجرب  قارار   یابند. موضوع سخن در حیطۀم 

انقش بیناافردی مرباوط   مال  سخن به فار گیرد. عام 

. در شودم  بیا  در فرانقش متن  مطرآ است و شیوۀ

حااع، هلیادی فارانقش چهاارم  را نیاز معرفا        عاین 

کند که در آ  بررس  معنا، فراتر از بند و در ساطح  م 

نامیاده   11گیارد کاه فارانقش منطقا     م  کالم صور 

 (.  29)هما : شود م 

ا ، روی فارانقش متنا    پژوهشِ حاضر به طور ت

هاای معناای    متمرکز است. این فرانقش، یک  از الیاه 

موجود در بند است که تود دارای دو نقاش آغاازگر و   

چااه دهااد کااه آ  اساات و نشااا  ماا  12بخااشپایااا 

ت گوییم با آ  چه که قبالغ گفتاه شاده و یاا در بافا    م 

در ایاان پااژوهش،  (.63آمااده، ماارتبط اساات )همااا : 

بر اساس انواع آغازگر،  به طور ویژهآموزا  دانش نوشتار

 است.  مورد بررس  قرار گرفته

ه این گرای هلیدی بجایگاه آغازگر، در دستور نقش

. 2 شاروع پیاام اسات،    . آغاازگر نقطاۀ  1صور  است: 

آغاازگر چیازی    .3عزیمت گوینده اسات،   آغازگر نقطۀ

. آغازگر حکم قالبا  را  4آ  است،  است که بند دربارۀ

آغاازگر   به آ  آویزا  است. هلیدی دربارۀکه پیام  دارد

یعنا  آ    محاور اسات،   -، گوینده"آغازگر "گوید، م 

 وینده یاا نویسانده باه عناوا  نقطاۀ     چیزی است که گ

 "بخاش پایاا  "کناد و باه   شروع و حرکت انتخاب ما  

(. 93بخشاد )هماا :   رسد و پیام را با آ  تاتمه م م 

عزیمات   ه آغازگر، نقطاۀ لیدی معتقد است کبنابراین ه

بندی طبقه توا  آ  را به شک  زیرگوینده است که م 

 نمود:
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: گاه آغازگر، صرفاغ ی  سازه است و 13آغازگر ساده 

توسط ی  واحد )گروه اسم ، گروه قیادی و یاا گاروه    

آید. این نوع آغاازگر  دار(، به نمایش در م حرف اضافه

( . 41: 1381،ناژاد نامناد )کاووسا   را آغازگر ساده م 

عل  در تمام مد  شب بیادار  » در جملۀ« عل »مانند 

 «.بود

: گاه  آغازگر از دو یا چناد گاروه   14آغازگر مرکب 

شود. هلیدی، به شوند، تشکی  م که با هم ترکیب م 

این قبی  آغازگرهاا کاه از ترکیاب دو یاا چناد ساازه       

(. 41گویاد )هماا :  ر مرکاب ما   اند، آغازگساتته شده

، وقتا  آغاازگر فقاط شاام  آغاازگر      هلیادی  براساس

، فراینااد و عنصاار  تیعناا  مشااارک )تجرباا  باشااد  

ای(، از نوع ساده است ول  اگار قبا  از آغاازگر    حاشیه

تجرباا ، یکاا  از آغازگرهااای متناا ، بینااافردی و یااا  

به هار ترتیبا  قارار بگیارد، باا       هاآ ترکیب هر دوی 

 (.116: 1387 نیا،آغازگر مرکب روبرو هستیم )فهیم

دار، بساامد وقاوع   های نشا : بند15دارآغازگر نشا  

رای  به شمار م تری دارند و صور  نامعموع و غیرکم

 آیند.  

نشا  از بسامد وقاوع  های ب : بند16نشا آغازگر ب 

باالتری برتوردارند. گوینده و یاا نویسانده، در حالات    

باه  کناد.  نشا  را انتخااب ما   عادی معموالغ آغازگر ب 

یعنا  صاور     نشاا  توا  گفت بناد با   طور کل  م 

 (.43: 1994زبان  معموع و رای  )هلیدی،

به عنوا  مثاع اگر بندی که تبری است با نهاد یاا  

نشاا   هما  فاع  دستوری آغاز شاود، آغاازگر آ  با    

است و اگر با فع ، عنصر پیرامون  )مانند قیاد زماا  و   

ای ی حارف اضاافه  هاگروه مکان  که معموالغ به صور 

روند( و یا مشارک غیر نهااد )ماثال مفعاوع(    به کار م 

جا باید دار است. در اینشروع شود، دارای آغازگر نشا 

اناداز باود ِ زباا  فارسا  را نیاز در نظار       بح  ضامیر 

های فعل  )شناسه( در زباا  فارسا  کاه    داشت. پایانه

معرف شخص و شمار فعا  هساتند، شاخص و شامار     

دهناد. بناابراین ضامیر فااعل  در     یز نشا  م نهاد را ن

رسد و بسیاری از جمال  زبا  فارس ، حشو به نظر م 

شاود و حالات مساتتر پیادا     به همین دلی  حذف ما  

ها چو  در این دسته از بند که رسدکند. به نظر م م 

کالماا  ر، داده و بااا -نحااوی حاذف فاعاا  بااه دالیا   

بهتار اسات کاه    شناسه به راحت  قاب  شناسای  است، 

قائ  به حضور این ضمیر مساتتر و محاذوف بشاویم و    

آ  را نهاد جمله محسوب کنیم و بادین ترتیاب آ  را   

باه   (.113: 1387نشا  تلق  کنیم)فهیم نیا،آغازگر ب 

طورکل  تقسایما  ارائاه شاده از آغاازگر، در دساتور      

زباا   از جملاه   هاا آ تماام  زبا  مند هلیادی، بار   نظام

آغازگرها از ی  بندی باک است و طبقهفارس  قاب  انط

 نشاا  و ساده و مرکب و از ساوی دیگار باه با     سو به 

قابا    زبا  فارس  بندهای بررس  شده در دار، درنشا 

(. و به عبار  دیگار ایان   1390تعمیم است )فهیم نیا، 

تعریااف از آغازگرهااا اعتبااار جهااان  دارد )غیا یااا ،    

1379.) 

هاای ایان   فرضایه  ،با توجه به ماوارد مطارآ شاده   

 پژوهش به شرآ زیر است:

بنادی انجاام گرفتاه بارای اناواع آغاازگر در       طبقه 

(، باار 2004  )ومنااد هلیاادی و متیساا دسااتور نظااام

زباا  فارسا  قابا     آماوزا  در  بندهای نوشتاری دانش

 انطباک است.

دار در هاای مرکاب و نشاا    میزا  کااربرد آغاازگر   

 هاا آ ز میزا  کاربرد تر اآموزا  ناشنوا کمانشای دانش

 در انشای همتایا  شنوایشا  است.

آماوزا   آموزا  ناشانوا در مقایساه باا داناش    دانش 

هاای  ی دارناد و ازسااتت  ترشنوا، توانای  زبان  محدود

 کنند.  تری استفاده م ساده

قاباا  توجااه آ  اساات کااه درصااد رتااداد    نکتااۀ

 دار و مرکب در متن نوشتاری، باا بااال  آغازگرهای نشا 

و  قیم داردتآموزا  ارتباط مسرفتن توانای  زبان  دانش

توا  کاربرد این نوع از آغازگرها را به مثابه یکا  از  م 

بی  و )رستم معیارهای پیچیدگ  بندها در نظر گرفت

الزم به توضیح است که (. بنابراین280: 1390رمضان ، 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

13
92

.1
3.

4.
6.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1392.13.4.6.4
http://joec.ir/article-1-195-fa.html


 1392 ،4هشمار ،سيزدهم سال/ ياستثناي کودکانفصلنامه 
___________________________________________________________________________________________ 

60 

های ساده، بکاارگیری  در این پژوهش منظور از ساتت

نشا  در مقایساه باا آغازگرهاای    ب  های ساده وآغازگر

دارست. چراکه کاربرد آغازگرهای مرکب نشا  مرکب و

 زمیناۀ  باالتری در دار، نیازمند مهار  و توانای و نشا 

 باشد.  مهار  نوشتاری م 

 روش

 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

انشد کلیۀ آماری، شام  در این پژوهش، جامعۀ

پنجم شهر تهرا  بود که  ناشنوای پایۀ آموزا  شنوا و

آموزا  واجد شرایط، با استفاده از از میا  تمام  دانش

 20آموز پسر )دانش 40گیری در دسترس، روش نمونه

( انتخاب شدند. آموز ناشنوادانش 20آموز شنوا و دانش

تحصیل  پنجم، آ  بود که دانش علت انتخاب پایۀ

باالتری به لحاظ  سطح آموزا  از نظر آموزش  به

توانای  ساتت جمله و تولید متو  نوشتاری رسیده 

آموزا  ناشنوای مورد دانش باشند. برای انتخاب

 عیار اصل ، تحصی  در مدارس ویژۀمطالعه، م

لولیت مع ،شنوای جز ناکه، ب ناشنوایا  بود و دیگر آ 

 بکار گرفته شده جهت دیگری نداشته باشند. شیوۀ

داستا  مصور به  های پژوهش، ارائۀگردآوری داده

تصاویر  دربارۀ هاآ آوری انشای جم  وآموزا  دانش

بود. تصاویر نهای  برای آزمو  مورد نظر، از ی  کتاب 

مصور کودکا  که دقیقاغ با هدف تمرین مهار  داستا 

سازی تهیه شده است، با مشور  و نویس  و جمله

استثنای  و  کودکا  شناس راهنمای  متخصصا  روا 

طور مدیر و معلما  مدارس علوم تربیت  و همین

الزم به توضیح است که، انشا ناشنوایا  انتخاب شدند. 

 در مدارس بیشتر به صور  تکلیف  برای منزع ارائه

شود که در این پژوهش به منظور حذف عام  م 

دتالت و نظار  والدین در فرایند تولید متو  

ر در کالس درس و با حضور نوشتاری، آزمو  مورد نظ

معلم کالس صور  گرفت. عالوه بر آ  آزمو  

نوشتاری با سه موضوع مختلف، متناسب با گروه سن  

پنجم دبستا  انجام شد تا اطمینا  الزم جهت کیفیت 

ه منظور حذف آوری شده حاص  شود. بهای جم داده

آموزا  در نوشتار، دانشزدگ  عام  تستگ  و دع

جلسه و ط  سه  سه انشای مذکور، در آزمو  از سه

 متوال  برگزار گردید. هفتۀ

انشا،  120کل  این پژوهش، شام  رو پیکرۀ از این

 جای  که تحلی  و بررس  قرار گرفت. از آ  مورد

 گرایچارچوب نظری این پژوهش، دستور نقش

( است و هلیدی، از 2004  )ومند هلیدی و متیسنظام

کند، تعداد معنا استفاده م بند برای بررس  انواع 

حاسبه گردید که در های موجود در پیکره نیز مبند

بند شد که از این  1517شام   حاضر مجموع، پیکرۀ

آموزا  ناشنوا و بند، توسط دانش 423میا  تعداد 

آموزا  شنوا تولید گردیده بند، توسط دانش 1094

 است.

 هاي تجزيه و تحليل آماريروش

از ایاان پااژوهش بااا اسااتفاده از هااای حاصاا  داده

مورد تجزیه و تحلی  قرار گرفت. ابتدا باا   Spssافزار نرم

های آماار توصایف  مانناد میاانگین و     استفاده از روش

ها توصایف شادند و در نهایات، در    انحراف معیار، داده

مساتق  اساتفاده    tسطح آماار اساتنباط ، از آزماو     

 .  گردید

 هايافته

رفات کاه   مطرآ شده، انتظار ما   ز با فرضیۀمطاب

هایپیچیاده آموزا  شنوا در انشای تود، از ساتتدانش

 آموزا  ناشنوا استفاده نمایند.  تری در مقایسه با دانش

گر آ  است که، از میا  ها بیا توصیف آماری داده

آماوزا   بند تولید شده در انشای داناش  1094مجموع 

بناد باا    916ب و بند با آغازگر مرکا  178شنوا، تعداد 

آموزا  شنوا، در آغازگر ساده دیده شد. همچنین دانش

بنااد، از  939دار و در بنااد، از آغازگرهااای نشااا  155

 اند. نشا  استفاده کردهآغازگرهای ب 

 بناد تولیاد شاده در انشاای     423از میا  مجماوع  

بند با آغاازگر مرکاب و    15آموزا  ناشنوا، تعداد دانش

ر ساده دیاده شاد. همچناین داناش    بند با آغازگ 408
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دار بند را از یک  از آغازگرهای نشاا   6آموزا  ناشنوا، 

 اند.نشا  استفاده کردهبند را از آغازگرهای ب  417و 

های ساده و مرکب ای از آغازگر، نمونه1در جدوع 

زبااان ِ  پیکاارۀانااد کااه ایاان بناادها از   داده شاادهنشااا

مد وقوع آغازگرهای اند. بساپژوهش حاضر اقتباس شده

آماوزا  نیاز، در جادوع    دانش ساده و مرکب در انشای

 ، تالصه شده است.2 شمارۀ

 آموزان شنوا و ناشنوااي از آغازگرهاي ساده و مرکب موجود در انشاي دانشنمونه .1جدول 

 نوع آغازگر رديف
 آغازگر

 پايان بخش
 تجربي بينافردي متني

 عت را نگاه کرد.سا عل  _____ _____ ساده 1

2 
 مرکب

 )متن +تجرب (
 جای  برای نشستن نداشت. پیرمرد _____ ول 

3 
 مرکب

 )بینافردی+تجرب (
 دست های کثیفش را دید. مریم توب شد که _____

4 

 مرکب
 )متن +بینافردی+

 تجرب (

 از جایش بلند م  شد. او باید اما

 

 

 هاي ساده و مرکببندي و توصيف آماري کاربرد آغازگرطبقه .2ل جدو

 ناشنوا شنوا رخداد انواع آغازگر رديف

 408 916 آغازگر ساده 1

 15 178 آغازگر مرکب 2

 423 1094 جمع کل به عدد                         

را باه   در صورت  که هار یا  از ماوارد ماورد بررسا      

عنوا  ی  متغیار در نظار بگیاریم، نتاای  میاانگین و      

 به شک  زیر تواهد بود. هاآ انحراف معیار 

 

نتايج ميانگين و انحراف معيار کاربرد آغازگرهاي  .3جدول 

 ساده و مرکب در دو گروه شنوا و ناشنوا
 انحراف معيار ميانگين تعداد گروه هامؤلفه

 آغازگر ساده
 77906/16 8000/45 20 شنوا

 39395/5 4000/20 20 ناشنوا

 آغازگرمرکب
 62146/4 9000/8 20 شنوا

 58529/1 7500/0 20 ناشنوا

 ،شااودمشاااهده ماا  3در جاادوع طااور کااه همااا 

میانگین تعاداد آغازگرهاای سااده در جماال ، بارای      

کاه  حال بدست آمده است در 8/45شنوا  آموزا دانش

آموز آموزا  ناشنوا این مقدار برای هر دانشبرای دانش

است. به عاالوه میاانگین تعاداد     4/20طور متوسط  به

آموزا  شنوا، آغازگرهای مرکب در جمال ، برای دانش

آماوزا   که برای داناش حال بدست آمده است، در 9/8

طاور متوساط   آماوز باه  ناشنوا این مقدار برای هر دانش

، tاست. نتای  آمار استنباط ، حاصا  از آزماو     75/0

های این پژوهش در رابطه با کااربرد اناواع   بر روی داده

 تالصه شده است. 4، در جدوع مرکبآغازگر ساده و 
 مستقل مربوط به کاربرد آغازگرهاي ساده و مرکب t. نتايج حاصل از آزمون 4ل جدو

   هابرای برابری میانگین tآزمو    

درصد برای میزا  اتتالف دو  95فاصلۀ اطمینا      
 میانگین

 حد بیشترین کمترین حد هاتفاو  میانگین pداری معن  t م لفه ها

 55486/33 24514/17 4000/25 000/0 445/6 آغازگر ساده

 40781/10 89219/5 15000/8 000/0 460/7 آغازگر مرکب
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شود، میزا  مشاهده م  4در جدوع گونه که هما 

آماوزا   اتتالف میانگین تعداد آغازگر ساده برای دانش

بدست  صفر p آمارۀ قداراست و م 25.4ناشنوا، شنوا و 

 1-95/0= 05/0تار از  کوچ  است که این مقدار آمده

داری معناا  یاانگین اتاتالف  باشد. یعن  باین دو م م 

وجااود دارد. میاازا  اتااتالف میااانگین تعااداد آغااازگر 

است  8.15ناشنوا، آموزا  شنوا و مرکب نیز برای دانش

بدست آمده است که ایان مقادار    صفر p آمارۀ قدارو م

باشد. یعن  بین دو م  1-95/0= 05/0تر ازنیز کوچ 

یکا  دیگار از    دار وجاود دارد. میانگین اتاتالف معناا  

اطالعا  اصل  مورد نیاز در ایان پاژوهش باه منظاور     

های ساده و پیچیده، بحا  نشاا   یاب  به ساتتدست

طور کاه  نشا  بود  آغازگر هر بند است. هما دار و ب 

 چاه آ نشاا  یعنا    با   تر اشااره شاد، اصاطالآ   پیش

 چاه آ دار یعنا   که نشا حال وع و رای  است، درمعم

 که کمتر معموع است.

ای از آغازگرهاااای نموناااه ،6و  5در دو جااادوع 

پاژوهش آورده   دار موجاود در پیکارۀ  نشا  و نشاا  ب 

 باشد:شده است که به شرآ زیر م 

 

 اشنواآموزان شنوا و ننشان موجود در انشاي دانشاي از آغازگرهاي بي. نمونه5جدول

 پايان بخش آغازگر و نهاد نوع آغازگر رديف

 سوار اتوبوس شد. پسر نشا ب  1

 شروع به تندید  کردند. مریم و مادرش نشا ب  2

 به کالس رفته بودند. دوستانش نشا ب  3

 

 اآموزان شنوا و ناشنودار موجود در انشاي دانشنشاناي از آغازگرهاي . نمونه6جدول

 پايان بخش نهاد آغازگر زگرنوع آغا رديف

 دیر به مدرسه رسید. عل  آ  روز دارنشا  1

 توشحاع شد. پیرمرد از این کار دارنشا  2

 ی  ظرف میوه دید. مریم در روی میز دارنشا  3

 تا دیر وقت تلویزیو  م  دید. او ی  شب دارنشا  4

 

 .تالصه شده است 7آموزا ، در جدوع دانش                 دار در انشای نشا  و نشا بسامد وقوع آغازگرهای ب 

 نشاندار و بيبندي و توصيف آماري کاربرد آغازگرهاي نشان. طبقه7جدول

 ناشنوا شنوا رخداد انواع آغازگر رديف

 417 939 نشا آغازگر ب  1

 6 155 دارآغازگر نشا  2

 423 1094 جمع کل به عدد

 

صاااد فراوانااا   ، در2و  1 در نمودارهاااای شااامارۀ  

دار موجااود در انشااای  نشااا  و نشااا  باا  آغازگرهااای

شنوا و ناشنوای موجود در ک  پیکارۀ حاضار   آموزا  دانش

 شده است. نشا  داده
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 اآموزان شنودار موجود در انشاي دانشنشان و نشان. درصد رخداد آغازگرهاي بي1نمودار

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزان ناشنوادار موجود در انشاي دانشنشان و نشانخداد آغازگرهاي بي. درصد ر2نمودار

 

را باه   در صورت  که هار یا  از ماوارد ماورد بررسا      

 ی  متغیر در نظر بگیریم، نتای  میانگین و انحرافعنوا  

 

 به شک  زیر تواهد بود. هاآ معیار 

 

 دار در دو گروه شنوا و ناشنوانشان و نشانبي . نتايج ميانگين و انحراف معيار کاربرد آغازگرهاي8جدول

 انحراف معيار ميانگين تعداد گروه مؤلفه ها

 آغازگر ب  نشا 
 80061/16 9500/46 20 شنوا

 28429/5 8500/20 20 ناشنوا

 آغازگر نشا  دار
 79577/3 7500/7 20 شنوا

 10513/0 3000/0 20 ناشنوا
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میاانگین   ،شاود مشاهده م  8در جدوع طور که هما 

آماوزا   نشا  در جمال ، برای داناش تعداد آغازگرهای ب 

داناش  کاه بارای  حاال  بدست آمده است در 95/46شنوا، 

طاور  باه  آماوز آموزا  ناشنوا، این مقادار بارای هار داناش    

مشاهده گردیده است. به عاالوه میاانگین    85/20متوسط 

آماوزا   دار در جمال ، برای داناش نشا تعداد آغازگرهای 

کااه باارای  حااال بدساات آمااده اساات در   75/7شاانوا، 

طاور  آموز بهدانش آموزا  ناشنوا، این مقدار برای هردانش

است. نتای  آمار استنباط ، حاص  از آزماو    3/0متوسط 

tهای این پژوهش در رابطه باا کااربرد اناواع    ، بر روی داده

تالصاه شاده    9دار، در جادوع  نشاا  و نشاا   آغازگر با  

 ت.اس
  

 دارنشان و نشانمستقل مربوط به کاربرد آغازگرهاي بي t. نتايج حاصل از آزمون 9 جدول

 هام لفه

 هابرای برابری میانگین tآزمو  

 
درصد برای میزا   95فاصلۀ اطمینا  

 اتتالف دو میانگین

t  داری معنp بیشترین حد کمترین حد هاتفاو  میانگین 

 42522/3 94777/17 10000/26 000/0 627/6 نشا آغازگر ب 

 23645/9 66355/5 45000/7 000/0 711/8 دارآغازگر نشا 

، میاازا  تفاااو  میااانگین تعااداد    9طبااز جاادوع  

آماوزا  شانوا و   نشا  بین دو گروه دانشآغازگرهای ب 

بدسات آماده    صفر p آمارۀ قداراست و م 1/26ناشنوا، 

م « 1-95/0 =05/0»تر از است که این مقدار کوچ 

دار وجاود  باشد. یعن  بین دو میاانگین اتاتالف معناا   

دار دارد. میزا  تفاو  میانگین تعداد آغازگرهای نشاا  

اسات و   45/7ناشانوا،  آماوزا  شانوا و   نیز برای داناش 

بدست آمده است کاه ایان مقادار     صفر P آمارۀ قدارم

یعن  بین دو  باشد،م « 1-95/0= 05/0»تر از کوچ 

طاور کاه از   هما  .دار وجود دارداتتالف معنا میانگین

آزمو  فرض آماری مشخص است در تماام   هایوعجد

موارد بررس  شده در ارتباط با انتخااب اناوع آغاازگر،    

اتاتالف معنااداری    آماوزا  شانوا و ناشانوا   بین دانش

دار بیشتر آغازگرهای مرکب و نشاا  وجود دارد. کاربرد 

 هاا آ   رفتن سطح کیفا  در متو  نوشتاری، باع  باال

آموزا  شنوا و ناشنوا، در شود. در هر دو گروه دانشم 

کاربرد این گروه از آغازگرهاا ضاعف دیاده ما      زمینۀ

آماوزا  در هار دو گاروه،    شود، بدین معناا کاه داناش   

هاای سااده )  سااتت  برای اساتفاده از  تمای  بیشتری

 ما  از تود نشاا  نشا ( ب  کاربرد آغازگرهای ساده و

آماوزا  ناشانوا   دهند اما این ضاعف در نوشاتار داناش   

تورد و باع  تفاو  معناادار میاا    بیشتر به چشم م 

 گردد.  م  این دو گروه

 گيريبحث و نتيجه

 زبان  پیکرۀ های گردآوری شده ازتجزیه و تحلی  داده

های مطرآ شده در پژوهش را تیییاد  تهیه شده، فرضیه

اوع، توصاایف و تحلیاا   فرضاایۀ نمودنااد. در رابطااه بااا

گردآوری شده، نشاا  داد کاه باه     پیکرۀ بند در 1517

 طور کل  تقسیما  ارائه شده از انواع آغازگر در دستور

(، بار زباا  فارسا     2004  )ومند هلیدی و متیسنظام

قاب  انطباک است. به عبار  دیگر، تقسیم آغازگرهاا از  

 ا  ونشب  ی  سو به ساده و مرکب و از سوی دیگر به

های تحلی  شاده قابا  تعمایم اسات.     دار در بندنشا 

نتای  این پاژوهش باه لحااظ همگاان  باود  دساتور       

هلیدی با نتای  مطالعا  پیشین در این زمینه از سوی 

(، 2012کیاب ) ما   (،2009(، وناگ ) 1989حسان ) 

نیااا (، فهاایم1383مهاار )(، غفاااری1379غیا یااا  )

( و 1388)، دسااتجردی کاااظم   ( 1390و ) (1387)

ساوی  دارد و بناابراین فارض    (، هام 1389بی  )رستم

شود. در عین حاع، این نتیجه با پاژوهش  اوع تییید م 

تا  (، یکسا  نبود.1379جا  )انجام شده توسط تا 

داری از دیاادگاه جااا  پاا  از توصاایف مفهااوم نشااا 

کنااد کااه مااالک هلیاادی، بااه ایاان نکتااه اشاااره ماا  

داری، داد  مفهوم نشاا   پیشنهادی هلیدی برای نشا 

 "گیارد کاه ترتیاب    اعتبار جهان  ندارد و نتیجاه ما   
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داری درنشا  تواند مالک تحلی ، نم "ایآرایش سازه

 متن باشد. ساتت 

هاای دوم و ساوم، نتاای  حاصا  از     در رابطه با فرضیه

ها نشا  داد که در تمام موارد بررس  شده تحلی  داده

آماوزا   ع آغاازگر، باین داناش   در ارتباط با انتخاب اناو 

شنوا و ناشنوا اتتالف معناداری وجود دارد. بدین معناا  

تاری  پاایین  آموزا  ناشنوا، از توانای  و مهار که دانش

های پیچیده در مقایساه باا همتایاا     در کاربرد ساتت

آماوزا   شنوای تود برتوردار هستند. در نوشتار دانش

دار، نشاا  رکاب و  ربرد آغازگرهاای م میزا  کاا  ،ناشنوا

در نوشاتار همتایاا     هاآ بسیار کمتر از میزا  کاربرد 

تواند عاامل  مهام   شنوایشا  است که این امر تود م 

محسوب گاردد.   هاآ برای پایین بود  کیفیت نوشتار 

ویژه چه تنوع انواع آغازگر، بهدهد که هرنتای  نشا  م 

باشاد،  دار در نوشاتار بیشاتر   آغازگرهای مرکب ونشا 

کیفیت آ  بهتر تواهد بود. باه عباار  دیگار کااربرد     

دار، نیازمند تواناای  بااالتری   نشا  آغازگرهای مرکب و

گیری باا نتاای    در مهار  نوشتاری است که این نتیجه

(، غیا یااا  2012کیااب )ماا بدساات آمااده توسااط  

مهاار ، غفاااری(1390و ) (1387نیااا )(،فهاایم1379)

ساوی   هام  (1390ن  )بیا  و رمضاا  رستم( و 1383)

 دارد.  

هاای  با توجه به اهمیت نوشتار به عنوا  یک  ازمهاار  

شود تا در مادارس باه   آموزی، پیشنهاد م پ  از سواد

سازی و انشا توجه بیشتری گردد. عالوه بار  درس جمله

تواناد  برای افاراد ناشانوا ما    نوشتن که جای از آ  آ ،

 ،باط تلقا  گاردد  ی  ابزار بسیار مهم برای برقراری ارت

دقت و توجه کاف  برای ارتقای سطح دانش نوشاتاری  

 رسد.م  آموزا  ناشنوا ضروری به نظردر دانش

کااه کاااربرد انااواع آغااازگر در تولیاادا    بااه دلیاا  آ 

شاود،  نوشتاری باع  ارتقای سطح کیفا  نوشاتار ما    

در آموزش به ناشانوایا ، م لفاا    که  شودم  پیشنهاد

داناش  ساازی و معلما  برای آشانا  های آموزش کتاب

شاا   هایمنظور کاربرد انواع آغازگر درنوشته آموزا  به

شاود  تالش بیشتری انجام دهند. به عالوه پیشنهاد م 

آماوزا   به منظور ارتقای دانش نوشاتاری در داناش  که 

 ناشنوا، به فرایند تواند  نیز توجه بیشتری گردد.

 هايادداشت
1) theme 
2) Systemic Functional Grammar 

3) Visuospatial 

4) Theoretical Linguistics 

5) Cognitive Linguistics 

6) Formal Linguistics 

7) Functional Linguistics 

8) Interpersonal Metafunction 

9) Textual Metafunction 

10) Experiential Metafunction 

11) Logical Metafunction 

12) rheme 

13) simple theme 

14) multiple theme 

15) marked theme 

16) unmarked theme 

 تشکر و قدرداني

از مسئولین و مربیا  محترم مدارس  که برای انجام این پژوهش باا ماا   

انجاام   هاآ اند و تمام  عزیزان  که بدو  کم  و یاری همکاری نموده

 ود.شگشت، تشکر و قدردان  م این پژوهش میسر نم 

 منابع
. قم: انتشارا  اقلیم در کالس نوشتن(. 1388زاده، محمدرضا )ابراهیم

 مهر.

. تهرا : شناس  کودکا  استثنای روا  (.1375احمدوند، محمدعل  )

 نور.دانشگاه پیام

(. بررس  امکا  ارزیاب  متو  ترجمه شده بر پایۀ 1385امام ، محمد )

رشناس  ارشد. رشتۀ . پایا  نامۀ کای  نظریۀ تحلی  گفتما 

زبانشناس  همگان . تهرا : پژوهشگاه علوم انسان  و مطالعا  

 فرهنگ . 

نوشتن  تی یر روش آموزش فرایند محور بر(. 1388بدرکوه ، یداله )

پایۀ پنجم ابتدای  منطقۀ ی  آموزش و  آموزا فعاع )انشا( دانش

. پایا  نامۀ کارشناس  ارشد. رشتۀ آموزش زبا  پرورش رشت

 نور.ارس . تهرا : دانشگاه پیامف

(. تی یر 1390جلی  آبکنار، سمیه؛ عاشوری، محمد و مولل ، گیتا )

 های فراشناتت  در تواند  کودکا  با مشک  شنوای .آموزش

 47-38(، 108)2 .مجلۀ تعلیم و تربیت استثنای 

-گرای هلیدی و مفهوم نشا (. دستور نقش1379جا ، علیرضا )تا 

های پنجمین کنفران  مجموعه مقالهت متن  زبا . داری در سات

 .282-264. تهرا : آروی ، شناس زبا 

شناس  نظری: پیدایش و تکوین دستور زبا (. 1383دبیرمقدم، محمد )

 . ویراست دوم. تهرا : سمت.زایش 
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آموزا  پایۀ توصیف گفتار دانش(. 1388دستجردی کاظم ، مهدی )

رسالۀ  نظاممند هلیدی.  گرایشاوع دبستا  بر اساس دستور نق

دکتری رشتۀ زبانشناس  همگان . تهرا : پژوهشگاه علوم انسان  و 

 مطالعا  فرهنگ .

های نحوی (. توصیف برت  ویژگ 1389دستجردی کاظم ، مهدی )

فصلنامۀ پژوهش در حیطۀ آموزا  کم توا  ههن . در گفتار دانش

 96-81(، 1)10کودکا  استثنای . 

شناتت  گفتما  بررس  زبا (. 1389رش ، آتوسا )رستم بی  تف

پذیر مدارس شهر آموزا  کم توا  ههن  آموزش نوشتاری دانش

. رسالۀ مند هلیدیتهرا  در چارچوب دستور نقشگرای نظام

شناس  همگان . تهرا : پژوهشگاه علوم انسان  دکتری رشتۀ زبا 

 و مطالعا  فرهنگ .

(. 1390  واسوکالی ، احمد )رستم بی  تفرش ، آتوسا و رمضان

توا  ههن  آموزا  کمتوصیف انواع آغازگر در بیا  نوشتاری دانش

مقاط  مختلف شهر تهرا  بر مبنای فرانقش متن  دستور 

. . فصلنامۀ ایران  کودکا  استثنای مند هلیدینقشگرای نظام

11(3 ،)267-282 

ی آموزش هاکتاب بررس  دو مجموعه از(. 1383مهر، مهر، )غفاری

نامۀ پایا  گرای  هلیدی.زبا  فارس  از دیدگاه نظریۀ نقش

شناس  همگان . تهرا : دانشگاه شهید کارشناس  ارشد رشتۀ زبا 

 بهشت .

معنای  افعاع زبا   -بندی نحویطبقه(. 1379غیا یا ، مریم سادا  )

زبانشناس  همگان .  پایا  نامۀ کارشناس  ارشد. رشتۀ فارس .

 هشگاه علوم انسان  و مطالعا  فرهنگ .تهرا : پژو

گرایانۀ آغازگر از منظر توصیف و تحلی  نقش(. 1387نیا، فرزین )فهیم
آموزا  های فارس  و انشای دانشرویکرد هلیدی در کتاب

شناس  همگان . تهرا : رسالۀ دکتری رشتۀ زبا دبستا . 

 پژوهشگاه علوم انسان  و مطالعا  فرهنگ .

گرایانۀ آغازگر از منظر توصیف و تحلی  نقش(. 1389ین )نیا، فرزفهیم 

آموزا  های فارس  و انشای دانشرویکرد هلیدی، در متن کتاب

 59-41(،2)6.شناس مجلۀ زبا  و زبا دبستا . 

(. 1389اصغر؛ سرمدی، محمدرضا و شریف ، اعظم )کاکوجویباری، عل 

یدۀ آموزا  آسیب دبررس  پیشرفت سواد تواند  در دانش

، در سه مقط  تحصیل  هاآ شنوای  و مقایسۀ سواد تواند  
 14-8(، 3)11،مجلۀ توانبخش 

تبری در زبا  فارس  و  -ساتت مبتدا(. 1381نژاد، سهیال )کاووس 
رسالۀ دکتری  اهمیت آ  در ایجاد انسجام متن: نگرش نقشگرا.

 رشتۀ زبانشناس  همگان . تهرا :دانشگاه تهرا .

بررس  مشکال  درس انشا در پایۀ پنجم (. 1387کهزادی، محمد )
. پایا  نامۀ کارشناس  ارشد. رشتۀ آموزش زبا  فارس . ابتدای 

 نور.تهرا : دانشگاه پیام

(. روانشناس  تربیت : 1387گالور، جا . ای. و برونینگ، راجر اچ. )
نق  ترازی. تهرا : مرکز نشر مترجم: عل اصوع و کاربرد آ . 

 دانشگاه .

گیری ای شک مقایسه  (. بررس 1380پور، احمد )م ، تورج و عل هاش

ی پژوهش در مجلهمفهوم در کودکا  ناشنوا و شنوای شهر تبریز. 
 150-135(،2)1 .حیطۀ کودکا  استثنای 

(. بررس  بلوح نحوی 1387یوسف ، فریده و حسین چاری، مسعود )

زبا ،  نشریۀ ادب ودورۀ ابتدای .  آموزا نوشتاری در دانش
 323-305(، 21)24دانشکدۀ ادبیا  و علوم انسان  کرما . 

 

Alamargot, D. & Lambert, E. & Thebault, C. & 

Dansac, C. (2006), Text composition, Deafness 

and Working Memory. Text composition by deaf 

and hearing middle-school students: The role of 

working memory. Unachieved version. 

Universite de Poitiers: France. 
 Anita, S. D. & Reed, S. & Kreimeyer, K. H. 

(2005), written language of deaf and Hard-of-

Hearing Students in Public Schools. Journal of 

Deaf Studies and Deaf Education, 10 (3) 244-

255.  

Celce-Murcia, M. (1991), Teaching English as a 

second or  foreign language. Los Angeles: 

University of California. 

Chastain, K. (1988), Developing Second Language 

Skills:Theory and Practice, Virginia: Harcourt 

Colledge Pub 

Fabbertti, D. & Voltera, V. & Pontecorvo, C. 

(1998), Written Language Abilities in Deaf 

Italians. Journal of Deaf Studies and Deaf 

Education, 3(3), 231-244. New York: Oxford 

University Press. 

Halliday, M.A.K. (1994), An Introduction to 

functional grammar, 2nd Ed. New York: Edward 

Arnold. 

Halliday, M.A.K. & Matthiessen, C.M. (2004), An 

Introduction to functional grammar, New York: 

Edward Arnold. 

Hasan, R. (1989), Linguistics, Language and Verbal 

Art. Oxford University Press. 

Lang, H. G. & Albertini, J. A. (2009), Construction 

of  Meaning in the Authentic Science Writing of 

Deaf Students. Journal of Deaf Studies and Deaf 

Education, 6(4), 258-284  

McCabe, A. (2012). Systemic Functional Grammar 

of Spanish: A Contrastive Study with English. 

Journal of the Spanish Association of Anglo- 

American Studies (Atlantis), 34( 1), 171-177.  

Le, T. and X. Wang (2009), Systemic functional 

linguistics & critical discourse analysis. In T. 

Leo,Q. Le and M. short, critical discourse 

analysis: An interdisciplinary perspective,  New 

York: Nova Science Publishers, 27-35. 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

13
92

.1
3.

4.
6.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1392.13.4.6.4
http://joec.ir/article-1-195-fa.html
http://www.tcpdf.org

