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  چكيده

توان ذهني آموزان كمپژوهش حاضر با هدف تحليل نوشتار دانش :هدف

گراي هاي مختلف تحصيلي در چارچوب دستور نقشهران در پايهشهر ت

مند و بر مبناي فرانقش تجربي مطرح در اين نظريه صورت گرفته نظام

هاي مختلف با هم مقايسه هاي به دست آمده از پايهاست و سپس يافته

ها به آزمودني. پژوهش حاضر از نوع توصيفي است :روش .شده است

در مجموع  .اي انتخاب شدنداي و چند مرحلهشهگيري خوشيوه نمونه

آموز مشغول تحصيل دانش 1737از ميان ) دختر و پسر(آموز دانش 311

. انتخاب شدند )اي اي و متوسطه حرفه حرفه در مقطع ابتدايي و راهنمايي(

قصه تصويري متشكل از  4گيري مورد استفاده در پژوهش ابزار اندازه

ها به صورت انفرادي خواسته از آزمودني. استهاي مرتبط با هم تصوير

در ( هاداده :هايافته .بينند داستاني بنويسندشد براي تصويري كه مي

از منظر  بر مبناي فرانقش تجربي و )واژه 10861بند و  2407مجموع 

الگوي . به كار رفته در بندها بررسي شده است) افعال(نوع فرايندهاي 

هاي مختلف تحصيلي مورد مقايسه ختلف در پايههاي ماستفاده از فرايند

هاي در نوشتار اين دانش آموزان فرايند مادي در پايه. قرار گرفته است

درصد كل  58تحصيلي مختلف پررخدادترين فرايند است و حدود 

و  13اي به ترتيب فرايند رفتاري و فرايند رابطه. شودفرايندها را شامل مي

درصد  10فرايند بياني با . گيرنددر بر ميدرصد كل فرايندها را  12

تر از يك دهم درصد درصد رخداد و وجودي با كم 7رخداد و ذهني با 

در پژوهش حاضر مقدار  :گيرينتيجه. رخدادترين فرايندها هستندكم

فرضيه پوچ پژوهش مبني  001/0آمده در سطح كمتر از دو به دستخي

هاي مختلف را هاي مختلف از فرايندآموزان پايهبر استفاده يكسان دانش

هاي مختلف دستور به عبارت ديگر تفاوت در استفاده از فرايند. كندرد مي

هاي مختلف تحصيلي با توجه به آزمون خي مند در پايهگراي نظامنقش

- درصد فراواني هر يك از انواع فرايندها در پايه همچنين .دو معنادار است

رخداد بعضي از فرايندها مانند . وت استهاي مختلف با يكديگر متفا

يابد و رخداد برخي ديگر مانند مادي با باال رفتن پايه تحصيلي كاهش مي

پذير مقطع توان ذهني آموزشكودكان كم. يابدفرايند ذهني افزايش مي

-اي در نوشتار خود استفاده ميهاي مادي و رابطهابتدايي بيشتر از فرايند

-اي دانشاي و حرفهحرفهمقطع راهنمايي پيشكنند در حالي كه در 

. كنندآموزان بيشتر از فرايند مادي، رفتاري، ذهني، و بياني استفاده مي

 . رسد نتايج با الگوي رشد شناختي پياژه همخواني داردبه نظر مي
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Abstract 
 

Objective: The present study was conducted to analyze and 
compare the written discourse of EMR students according to 
experiential metafuntion introduced in Halliday’s systemic 
functional grammar. Method: The present research follows 
a descriptive method. The informants (311 students) were 
chosen among the primary, prevocational guidance school, 
and vocational high school students in 2009. The informants 
were chosen according to multi stratified cluster sampling. 
A written test in the form of picture stories was 
administered to 311 students. Results: At first, the data 
(consisted of 2407 clauses and 10861 words) was analyzed 
concerning the type of process (verbs) used in clauses. 
Material (58%) is the most frequent process in all grades. 
Behavioral, relational and verbal clauses happened in 13%, 
12%, and 10% of the clauses. Existential process is the least 
frequent one (0.1%). Conclusion: Nonparametric statistical 
test (x2 test) shows that even when p≤0/001, x2

 value rejects 
the null hypothesis. In other words the two variables in the 
research (different grades of EMR students and their use of 
different processes) are not independent; hence the grades of 
EMR students and their use of different processes in their 
writings are related. The frequency of different processes 
varies in different grades. Also the frequency of material 
process decreases as the grade increases, and frequency of 
mental processes increases as the grade increases. EMR 
primary school students mostly use relational and material 
processes in their written discourse. EMR guidance and 
high school students use material, behavioral and mental 
and verbal processes more than the primary school students. 
It seems that the findings are compatible with Piaget's 
cognitive development and accredit it.  
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مقدمه

آموزان به منظور شناخت نقاط ضعف يا قوت دانش
هاي زباني انجام توان ذهني در زمينه رشد مهارتكم

- شناختي ضروري به نظر ميمطالعات توصيفي زبان

هايي به ويژه در تهيه متون انجام چنين پژوهش. رسد
توان ذهني  آموزان كم مناسب آموزشي براي دانش

عالوه بر . اي برخوردار است پذير از اهميت ويژهآموزش
تواند درك ما را از  اين، مطالعه زبان اين گروه مي

همچنين اثبات . دهد افزايشفرايند رشد بهنجار زبان 
هاي رشد زبان بدون بررسي زبان  يا رد برخي از فرضيه

يكي . اين گروه از افراد جامعه امري نادقيق خواهد بود
شناسي كه بسيار مورد توجه هاي زباناز نظريه
-مختلف قرار گرفته است و در واقع از جنبه گروههاي

شود، نظريه هاي مختلف به محك آزمايش گذاشته مي
در ايران نيز اين . است 1مند هليديگراي نظامنقش

نظريه در سالهاي اخير، بسيار مورد توجه قرار گرفته و 
ودن اين نظريه در پژوهان، كارآمد ببسياري از دانش

اند، ولي هيچ يك زبان فارسي را مورد مطالعه قرار داده
توان ذهني را آموزان كماز پژوهشها، بررسي زبان دانش

عالوه براين، اطالعات محدودي در . اندهدف قرار نداده
توان ذهني  مورد قابليتهاي گفتماني آزمودنيهاي كم

گونه ينو ا) 1383روندال و ادواردز، (موجود است 
شناسان، قرار نگرفته پژوهشها چندان مورد توجه زبان

است و بيشتر پژوهشها در زمينه تواناييهاي زباني افراد 
ها، انجام  وسيله متخصصان ساير رشته توان ذهني به كم

شناختي آشكار است كه بررسيهاي زبان. شده است
تواند در  ذهني، مي  توان زبان گفتار و نوشتار افراد كم

 . كميل پژوهشهاي پيشين، سودمند باشدت

در پــژوهش حاضــر، تــالش شــده تــا نوشــتار      
پـذير، در مقـاطع و    توان ذهني آموزش آموزان كم دانش

-هاي مختلف تحصيلي، بـر مبنـاي رويكـرد نقـش    پايه

ــدي، توصــيف شــود  ــي هلي هليــدي و متيســون . گراي
معتقدند در فرانقش تجربي تجـارب بيـرون و   ) 2004(

شـوند؛  بنـدي مـي  فراينـد مقولـه   6قالب درون فرد در 
نـوع   6توان فعلي يا عملـي را خـارج از ايـن    يعني نمي

رخـداد فراينـدهاي   تـر،   دقيق  عبارت  به ؛.فرايند دانست
شده در فرانقش تجربـي يـا انديشـگاني     مختلف مطرح 

در ) رفتاري، وجـودي و بيـاني   ،ايمادي، ذهني، رابطه(
مختلف تحصيلي، بررسي هاي نوشتار آزمودنيها در پايه

بررسي انواع فرايندها از آن جهت . و مقايسه شده است
آمـوزان از چـه   دهـد دانـش  اهميت دارد كه نشان مـي 

كنند يـا چـه نـوع    افعالي در نوشتار، بيشتر استفاده مي
با تحليل بيان نوشـتاري   .تري داردافعالي، بسامد پايين

ي بنـدي افعـال آگـاه   تـوان ذهنـي و مقولـه   كودك كم
گذاران آموزشي از نـوع افعـال مـورد     لفين و سياستؤم

هـاي مختلـف   تـوان ذهنـي در پايـه   استفاده كودك كم
البته رسـيدن بـه ايـن ادعـا،     (شود تحصيلي، بيشتر مي
و ) تري اسـت بنيان جامعهاي پيكرهمنوط به انجام كار

در نتيجه آنها در انتخـاب متنهـا و تمرينهـاي مناسـب     
بهتـري   درسـي، عملكـرد   كمك براي كتابهاي درسي و

عالوه براين، انجام پژوهشي مشابه براي . خواهند داشت
آمـوزان عـادي و مقايسـه نتـايج آن بـا پـژوهش        دانش

-تواند جنبه ديگري از تفاوتهاي زباني دانشحاضر، مي

اميـد  . توان ذهني و عـادي را آشـكار سـازد    آموزان كم
كت يك ليف و تهيه كتابهاي درسي، با مشارأاست در ت

هاي چنـين پژوهشـهايي اسـتفاده    شناس، از يافتهزبان
گـراي   كارآمدي استفاده از دسـتور نقـش  بررسي . شود

توان ذهني،  آموزان كم هليدي در توصيف نوشتار دانش
شـناختي ايـن پيكـره براسـاس     توصيف و تحليل زبـان 

گـراي هليـدي، بـه دسـت دادن الگـوي      رويكرد نقـش 
-ف در نوشتار توسط دانـش هاي مختلاستفاده از فرايند

-انقش تجربيِ دستور نقشتوان ذهني در فرآموزان كم

/ مند، به دست دادن نسبت استفاده از افعالگراي نظام
توانهـاي ذهنـي، در    فرايندهاي مـادي در گفتمـان كـم   

فراينـدها، از اهـداف پـژوهش    / مقايسه با سـاير افعـال  
 . حاضر است

صلي مطرح در اين بخش، مفاهيم ا: مفاهيم اصلي
مند هليدي توصيف در فرانقشِ تجربي نظريه نظام

 ژوهشهاي مرتبط، ـمونه از پـد نـشود و سپس چنمي
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  .شوندمعرفي مي

-صورتبر خالف : مندگراي نظامدستور نقش

 كه دانندمي هاييساختار از متشكل را زبان كه گرايان
-نقشاز منظر  ،است برقرار منطقي روابط هاآن بين

 هدف. است ارتباط ايجاد براي نظامي زبان گرايان
 نظاممند، گراينقش دستور نظريه طرح هنگام هليدي
 تعبير و تحليل طريق از زبان دستور درك و شناخت

 نظريه). 2004هليدي و متيسون،( است بوده 2متن
 اروپايي گرايينقش سنتة دنبال هليدي گراينقش

 3تساخ–نظام نظريه ةپاي بر و است) لندن مكتب(
 ويژهبه 7پراگ مكتب و 6رفوو ،5يلمزلف تانظر ،4فرث
8متسيوس آراء

 اطالعي و خبري بار"در زمينه  "
 و هاابزار " ،"خبر" و "مبتدا" مفاهيم ،"هاجمله ساخت
"انسجام عوامل

 دبير ،1994، هليدي(شد  نهاده بنا9
 دندمعتق) 2004( و متيسون هليدي ).1383، مقدم

 شودمي ناميده مندنظام دليل اين به گرانقش دستور
 به مجموعه عبارتي به يا هانظام از ايشبكه را زبان كه
. سازدمي را معنا كه داندمي10هاانتخاب از مرتبطي هم
 به اول درجه در هليدي گراينقش دستور واقع در

 اختيار در زبان دستور كه پردازدمي هاييانتخاب
 اين هاانتخاب اين. دهدمي قرار نويسنده يا گوينده
 هايصورت كه دهدمي نويسنده يا گوينده به را امكان

 حائز و برجسته نكته .بخشند عينيت را زباني مختلف
 بر دستور اين كه است اين مند نظام دستور در اهميت

 زبان به اين ترتيب. دارد قرار جانشيني روابط ةپاي
 با مرتبط امكانات از ايمجموعه يا هانظام از ايشبكه

 مند نظام دستور. است معني ساخت منظور به هم
 چيزي هر زيرا) 1994 هليدي،(است طبيعي دستوري

 تبيين زبان كاربردي و ارتباطي نقش به ارجاع با آن در
 نقش درخدمت و تابع ساخت، و صورت و شودمي

 به يا ساخت و متيسون هليدي .هستند ارتباطي
 مطالعه حسط سه در را زبان ايسازه ساخت عبارتي

 سطح و هانويسه سطح واجي، سطح شامل كه ندنكمي

-مي نحو و صرف و واژگان واقع در يا دستور واژگان

  . باشد
 معنا انواع بررسي براي بند از متيسون و هليدي

 همزمان تجمع بند هر دستور اين در. دنكنمي استفاده
 نقشفرا كه معنايي هاياليه اين .است معنايي اليه سه

 انجام را معنا انتقال كار مجموع درو  شونده ميناميد
و  ،12فرديبينا ،11تجربي نقشفرا از عبارتند ،دهندمي

فرانقش  و متيسون در عين حال هليدي. 13متني
فراتر از  معنا بررسيند كه نكچهارمي را نيز معرفي مي

 گيرد وسطح كالم از طريق آن صورت مي دربند و 
  .شودناميده مي 14منطقي نقشفرا

 رخداده، فرايند(انسان  تجربه مختلف هايجنبه
 هستند درگير فرايند دراين كه افرادي روابطچگونگي 

 سه طريق از) پيام عناصر توالي و پيوستگي و انسجام و
 همزمان طور به كه تجربي، بينافردي و متني نقش فرا
 بازنمود ،دباش داشته وجود پيام در دتوانمي موازي و

 تجربي فرانقش حيطه در سخن موضوع. ديابمي زباني
 فرديبينا فرانقش به سخن مالناع گيرد،مي قرار

-مي مطرح متني درفرانقش بيان شيوه و است مربوط

 عناصر فرانقش هر در ).2004هليدي و متيسون،( شود
، به پذيرندمي را فرانقش آن هب مربوط هاينقش زبان

-قرار مي توجه مورد دستور ايناين ترتيب آنچه در 

 در مثال عنوان به. است زبان مختلف اجزاء نقش گيرد
 فرانقش ازديدگاه  ".كتك زد را حسين علي " جمله

15گركنش "علي تجربي
 فرانقش ازديدگاه. است"

16فاعل" عنصر همين بينافردي
 فرانقش در و است "

17آغازگر "عنصر اين متني
: همان( شودمي ناميده "

58.(  
 18بند از متفاوتي تعبير هافرانقش اين از يك هر در

و 20، مبادله19بند به عنوان بازنمايي: شودمي ارائه

  .21پيام

 مطرح متني فرانقش در:پيام عنوان به بند- 1
 عزيمت نقطه و دارد پيامي متن ديدگاه اين از و است
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 شودمي ناميده  "مبتدا" گوينده ديد از پيام اين
 .)58: همان(

فردي نقش بينادر فرا :مبادله عنوان به بند-2
 و مبادله واقع در بند از اين منظر. شودمطرح مي

 عنصري"فاعل". است شنونده و گوينده بين انتقال
 را كندمي بيان كه ايگزاره اعتبار گوينده كه است

 . )59: همان( داندمي آن به منسوب و منوط

-فرايند بازنمايي بند: بازنمايي عنوان به بند- 3

 كه است عنصري گركنش. است انسان تجربه در هايي
 وكند مي مطرح كار كننده عنوان به را او گوينده
  ).29:همان( است فرايند اين در فعال كننده شركت
 

 ساختاربند در آن نمودباز هاوفرانقش - 1 جدول

  )61: 2004هليدي و متيسون، (

 نوع( تعريف  فرانقش

  )معنا

 وضعيت

  بند

  ساختاررايج

 ايانگاره تفسير  تجربي

  تجربه براي

 عنوان به بند

  بازنمايي

 پايه بر(زنجيري

سازوارگي
22

(  

 روابط نمايش  بينافردي

  اجتماعي

 عنوان به بند

  مبادله

  زبرزنجيري

 ايجادارتباط  متني

  بابافت

 عنوان به بند

  پيام

  سازي برجسته

 ايجادروابط  منطقي

  منطقي

  تكريري  -

  

 يك در زمانهم "معنايي اليه" سه ترتيب اين به
 به نسبت متفاوتي ساختار يك هر دارد كه وجود بند

 نشان را معنايي بنديسازمان از ايجنبه و دارد ديگري
  . دهدمي

  فرا نقش تجربي

نقش تجربي، معناي محتوايي و تحت در فرا
گيرد؛ اين معنا با تجارب ما اللفظي، مورد توجه قرار مي

از جهان بيرون و درون، مرتبط است و در بند متجلي 
ميان تجارب دنياي درون و بيرون انسان و . شوديم

آنچه در دنياي درون و ضمير آگاه خود مانند ادراك، 
نمونه اصلي . احساسات و تخيل، تفاوت وجود دارد

تجربه بيروني، شامل فعاليتها و حوادثي هستند كه 
ها را انجام افتند و مردم يا ديگراني كه آن كاراتفاق مي

. شوندن حوادث را موجب ميدهند يا رخداد آمي
بندي تجربه دروني، دشوارتر است ولي به نوعي طبقه

از اين . تكرار تجربه بيروني، ثبت و واكنش به آن است
  :منظر، بند از سه عنصر اصلي تشكيل شده است

شده در بستر  فرايند كه رخداد يا عمل انجام -1
-زمان است و معموالً در قالب گروه فعلي عينيت مي

هايي كه در اين فرايند، درگير كننده شركت - 2د؛ ياب
هستند و در قالب گروه اسمي در زبان نمايان 

اي كه با اين فرايند در عناصر حاشيه - 3شوند؛ مي
ارتباط هستند و معموالً در قالب گروه قيدي يا حرف 

در  ). 171و170:همان(يابنداي، عينيت مياضافه
ها ف شركت كنندهپژوهش حاضر به بررسي انواع مختل

 .پردازيماي موجود در هر فرايند نميو عناصر حاشيه
- ، رابطه24، ذهني23ها به سه گروه اصلي ماديفرايند

شوند و در مرز اين فرايندها، سه تقسيم مي 25اي
- قرار مي 28و بياني 27، وجودي26فرايند فرعي رفتاري

  . گيرد 
ها رخداد حادثه را اين نوع فرايند :فرايند مادي

فعلي كه نماياننده اين نوع فرايند است . دهندان مينش
اي كه كنندههر صورت شركت .يا متعدي استالزم  يا

ورت متعدي صو در  گر كنش است، هرا انجام داد يعمل
اي كه تحت تاثير عمل انجام شده هبودن شركت كنند

 ،اينبر عالوه. شودناميده مي 29هدف ،قرار گرفته
نيز با يكديگر 30وم و مجهول بودنها از جنبه معلفرايند

نماياننده فارسي كه  هايي از افعالنمونه .تفاوت دارند
 ،كوبيدن :فرايند مادي هستند به اين شرح است

گرفتن، جابجا كردن، پيچيدن، در زدن، لگد  پوست
ساختن،  خريدن،زدن، بردن، دستور دادن، بخشيدن، 

  .پختن

اس و دهنده احس اين فرايند نشان:فرايند ذهني
گر، فرايند و ترتيب، تحليل كنش اين ذهنيت است؛ به

هدف در مورد بندهاي داراي اين فرايند كار آمد 
تفسير انجام دادن كاري با تفسير  نيست؛ زيرا ماهيتاً

در بند داراي فرايند . كردن چيزي، متفاوت استحس
- ذهني كسي كه احساسي در او به وجود آمده حس
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سان يا موجودي مانند انسان شود و انناميده مي 31گر
تواند حس كند، فكر كند، بخواهد و درك است كه مي

نماياننده فرايند فارسي كه  هايي از افعالنمونه. كند
شناختن، خواستن،  :هستند به اين شرح است ذهني

درك كردن، ناراحت كردن، يادگرفتن، باور داشتن، 
  .ديدن، شنيدن

-هاي رابطهايندقش اصلي فرن :ايهاي رابطهفرايند

صورتهاي . شخصيت بخشيدن و هويت دادن است ،اي
در اين . مختلف فعل بودن نمونه بارز اين فرايند است

مورد توجه قرار  "بودن"تجربه از جنبه  ،نوع فرايند
از جنبه  همانند فرايند مادي و ذهني،گيرد نه مي

فارسي  هايي از افعالنمونه .انجام دادن و حس كردن
 :هستند به اين شرح است ايرابطهننده فرايند نماياكه 

 تبديل شدن به، بودن، داشتن، مالكيت داشتن، شدن،
  .در اختيار قرار دادن متعلق بودن،

طورمعمول، به  ها بهاين فرايند :فرايند رفتاري
شوند و رفتارهاي فيزيولوژيكي و انسان نسبت داده مي

شيدن، ك نفس: شوند مانندشناختي را شامل مي روان
. ديدن و خيره نگريستن ب كردن، لبخندزدن، خوا سرفه

ها، تشخيص فرايند رفتاري از در مقايسه با ساير فرايند
توان ويژگي خاصي را به همه دشوارتر است؛ زيرا نمي

تا حدي شبيه فرايند  اين فرايند. اين فرايند، نسبت داد
 شركت. مادي و تا حدي شبيه فرايند ذهني است

 زند به طورمي ا كسي كه از او رفتاري سركننده ي 
شعوري باشد و در چنين  معمول، بايد موجود ذي

از فرايند  هايينمونه. شودناميده مي 32بندهايي رفتارگر

نگاه كردن، تماشا كردن، : به اين شرح استرفتاري 
، خنديدن، گريه 33گوش كردن، فكر كردن، حرف زدن

  .، سكسكه كردنكردن
بند داراي اين فرايند به بيان  :نيهاي بيافرايند

او  –او چه گفت؟ ب -الف: چيزي اشاره دارد، مانند
 34گوينده "او"در اين بند  ."آن جا شلوغ است": گفت
ها، در متون مختلف كاربرد اين نوع بند. است

اي از ترتيب كه در متون روايي يا مكالمه اين دارند؛به
بر گوينده سه  وهعال. شوداين فرايند بسيار استفاده مي

 -1: كنندكننده ديگر، در بند ايفاي نقش ميشركت
 37.مخاطب فرايند -3 36،گفته - 352،مخاطب بند

شرح  اين در زبان فارسي به بيانيهايي از فرايند مونهن
ستودن، توهين كردن، سرزنش كردن، نقد  :است

كردن، حرف زدن، صحبت كردن، گفتن، قول دادن، 
  .تذكر دادن، توضيح دادن

هاي داراي فرايند وجودي بند :فرايند وجودي
. دهنده وجود، هستي يا رخداد چيزي استنشان

كننده ديگر اين نوع بند موجوديت يا رخدادي شركت
 38است كه به وجود آن در بند اشاره شده و موجود

فرايند وجودي در زبان فارسي با افعال . شودناميده مي
ي يهانمونه .كندينمود پيدا م "وجود داشتن و هستن"

وجود داشتن، باقي  :از فرايند وجودي به شرح زير است
ماندن، رواج داشتن، روييدن، رشد كردن، رخ دادن، 

در جدول . ناتفاق افتادن، به وجود آمدن، مطرح شد
هاي مختلف در نوشتار هايي از فرايندنمونه زير

  :توان ذهني آمده استآموزان كم دانش
  

  توان ذهنيآموزان كمهاي مختلف در نوشتار دانشايي از فرايندهنمونه -2جدول 

  وجودي  بياني  رفتاري  رابطه اي  ذهني  مادي  نوع فرايند

سارا سيب   مثال

  خورد مي

نازنين سيب 

  خواست مي

مادر سارا 

  خوشحال است

پير مرد جاي علي 

  نشسته است

علي دستش روي   مادر گفت

 كمرش هست

ناگهان پير مردي 

  وس شدوارد اتوب

سارا سيب را در   بعد نازنين ديد

  دست دارد

پير مرد با تعجب 

  نگاه كرد

مادر سارا صحبت 

  كرد مي

  يك جاي خالي بود

علي از روي پل 

  كندعبور مي

من تو را خيلي 

  دوست دارم

چون پير مرد 

  خسته مي شود

علي از روي صندلي 

  خود بلند شد

و روز معلم را به تو 

  گويمتبريك مي
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در كتاب بررسي ) 1380(دستجردي : هپيشين
هاي گفتار و زبان كودكان عقب مانده ذهني، ويژگي

كه حاصل طرحي پژوهشي با همين عنوان است، نتايج 
پسر و  66آزمودني شامل  133حاصل از بررسي زبان 

هاي تحصيلي آمادگي مقدماتي، دختر در پايه 67
طيف سني  كهآمادگي تكميلي، اول و دوم ابتدايي 

اين . كندداشتند  به شرح زير بيان ميرا  6/13تا  7/6
اي گيري چند مرحلهآموزان با روش نمونهدانش

آزمون مورد استفاده در اين . انتخاب شده بودند
 6تحقيق آزمون رشد زبان بوده است كه خود داراي 

خرده آزمون اصلي واژگان تصويري، واژگان ربطي، 
د جمله، و تكميل واژگان شفاهي، درك دستوري، تقلي

بر اساس . دستوري و سه خرده آزمون فرعي است
هاي زباني نتايج به دست آمده جنسيت در مهارت
سن . استمورد مطالعه در اين تحقيق تاثيري نداشته

هاي زباني مورد سالگي در اكثريت مهارت 13تقويمي 
ها بوده مطالعه مقطع بروز تفاوت در عملكرد آزمودني

هاي زباني يلي دوم در اكثريت مهارتپايه تحص. است
ها مورد مطالعه مقطع بروز تفاوت در عملكرد آزمودني

-زباني در عملكرد آزمودنيزباني يا دوتك. بوده است

هاي آزمودني. هاي مورد مطالعه تاثيري نداشته است
هاي بدون مبتال به نشانگان داون نسبت به آزمودني

ي مورد مطالعه هاي زباننشانگان داون در مهارت
ن همچنين نتايج اي. اندتري داشتهعملكرد ضعيف

 ذهني توان بررسي گوياي آن است كه كودكان كم
هاي مورد مطالعه همانند كودكان بهنجار در مهارت

هاي دركي عملكرد بهتري تر و در مهارتبياني ضعيف
  . نشان دادند

بــه بررســي و تحليــل پيكــره  )1385(تبريــزمنش 
فارسـي  هـاي آموزشـي   هاي مجموعه كتـاب زباني داده

منــد گــراي نظــاماز ديــدگاه نقــش) جلــد 5( بيــاموزيم
. نقـش تجربـي، پرداختـه اسـت    هليدي و از منظـر فـرا  

برخي از نتـايج حاصـل از پـژوهش وي بـه ايـن شـرح       
: ترتيب بسامد رخداد فراينـدها عبـارت اسـت از   : است
 اي، مادي، ذهنـي، بيـاني، رفتـاري و وجـودي در    رابطه

هـا از بيشـترين بــه   كتـاب دوم ترتيـب رخـداد فراينـد    
مادي، بياني، ذهني ، وجودي و رفتاري : كمترين شامل

است؛ در كتاب سوم بيشترين تعداد بـه فراينـد مـادي    
مادي، : اختصاص يافته و ترتيب رخداد عبارت است از 

اي، ذهني، بياني، رفتاري و وجودي؛ جلد چهـارم  رابطه
اختصاص دارد، با هـدف آمـوزش   كه به دوره پيشرفته 

اي و سخراني تهيـه شـده   نثرهاي علمي، ادبي، روزنامه
درصـد   20درصد مطالب به متنهاي زباني و  80. است

وانـي  افر. به متنهاي ادبي، اختصـاص داده شـده اسـت   
: انـد از  ها در اين جلد بـه ترتيـب عبـارت   رخداد فرايند
امـا  . دياي،  بياني، ذهني، رفتاري و وجـو مادي، رابطه

مـادي،  : دركتاب پنجم ترتيب رخداد به اين شرح است
 .اي، ذهني،  بياني، رفتاري، وجوديرابطه

در رساله خود با عنوان ) 1388(دستجردي 
آموزان پايه اول دبستان بر اساس توصيف گفتار دانش"

به توصيف گفتار كودكان  "مندگرايي نظامنظريه نقش
گراي الب نظريه نقشزبان تهراني در قساله فارسي 6

در اين رساله، از دو . پردازدمند هليدي مينظام
ها فرانقش متني و تجربي اين نظريه براي توصيف داده

هاي مطالعه شده در اين داده. استفاده شده است
اين . بند ساده و مركب است 4200رساله، بيش از 

طرح ملي واژگان پايه در "ها از پژوهشي با عنوان داده
اند و از بيان چهارده استخراج شده "كان ايرانيكود

 10(زبان  وسيله بيست كودك فارسي داستان مصور به
ها بر بررسي داده. اند حاصل شده) پسر 10دختر و 

مبناي فرانقش تجربي، گوياي آن است كه بسامد 
: گانه فرانقش تجربي به اين شرح استهاي ششفرايند
 7(، وجودي )ددرص 10(، ذهني )درصد 5/61(مادي
 ). درصد 2(، بياني )درصد 5/6(، رفتاري )درصد

كاربرد فعل  "در پژوهشي با عنوان )1985(رام 
، اين مقوله را از بعد "ذهني توان كمتوسط كودكان 

ذهني  توان كمشناختي و صرفي در كودكان معنا
در . مورد بررسي قرار داده است)EMR(پذير  آموزش

پانزده : طالعه قرار گرفتنداين تحقيق سه گروه مورد م
در رده سني هشت سال و نيم تا ذهني  توان كودك كم
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بزرگتر در  ذهني توان كمنه سال و نيم، نوزده كودك 
رده سني ده تا دوازده سال و نيم، و يك گروه معيار 
متشكل از هفده كودك عادي، در رده سني پنج تا 

نتيجه تحقيق حاكي از آن بوده است كه . شش سال
پذير نسبت به كودكان  آموزش ذهني توان كمدكان كو

ها عادي كه از نظر سن عقلي مشابه يا كوچكتر از آن
  .بودند، تصريف كمتر داشتند

اي با عنوان در مقاله) 1996(روندال و كامبلين
سعي  "زبان در بزرگساالن مبتال به نشانگان داون"

افراد  - 1: كردند تا به اين سه پرسش پاسخ دهند
گسال مبتال به سندرم داون به چه سطح زباني بزر

آيا رشد در زبان يا برخي از  - 2خواهند رسيد؟ 
هاي آن بعد از نوجواني و در طول دوران  جنبه

شود؟ اين سؤال با موضوع رشد بزرگسالي مشاهده مي
زبان در دوره حساس كه توسط اريك لنبرگ ن

 تأثير باال رفتن - 3. مطرح شد مرتبط است )1967(
سن در افراد مبتال به سندرم داون و افرادي كه با باال 

شوند چيست؟ به طور رفتن سن به آلزايمر مبتال مي
توان احتمال داد كه زبان بيشتر بزرگساالن كلي مي

تر است و به ويژه در مبتال به سندرم داون محدود
هاي واجي و اي و فرايندواژه هاي نحوي، ساختجنبه

، اما به لحاظ معنايي ، كاربرد توليدي نقص دارند
- شناختي و ارتباطي با سطح حداقلِ شناختي و نياز

ها معموال پاره گفتار. هاي اجتماعي متناسب است
حداقل طول جمله به طور تقريبي برابر .كوتاه هستند

اي هستند و از گزارهها معموال تكپاره گفتار. است 5
-فاده ميعناصر صرفي و نحوي ناپايدار و محدود است

ها منوط به استفاده از درك زباني آن. كنند
رغم اين علي. راهنماهايي در محيط گفتگو است

نواقص ساختارهاي معنايي و محتوايي پاره گفتارهايي 
شود درست سازماندهي كه توسط اين افراد توليد مي

اند و توليد كالمي اين افراد كامال اطالعي، مرتبط شده
با بافت اجتماعي و انتظار  و به طور كلي متناسب

  . باشدمخاطبين مي

در مقاله مشترك ) 1978(واكر لين، دوريس و 
-ساختارهاي جمله در كودكان تربيت"خود با عنوان 

آزموني با مضمون  "توان ذهنيپذير كمپذير و آموزش
توان ذهني كامل كردن يك داستان، به كودكان كم

ساختار  14آزمون اين . پذير دادندپذير و آموزشتربيت
پذير در كودكان آموزش. داشت  بر دستوري را در

پذير پاسخهاي صحيح  مقايسه با كودكان تربيت
هاي امري براي هر دو گروه، ساختار. بيشتري داشتند

گيري و دو  ترين و ساختارهاي آينده، درونيآسان
آن گروه كودكاني كه با . صفتي از همه دشوارتر بود

بندي شده بودند، در  ر طبقهپذي عنوان آموزش
صفتي پاسخهاي  ساختارهاي خبري، پرسشي و تك

پردازش زباني و شناختي هر . صحيح بيشتري داشتند
دو گروه، به عنوان عواملي مؤثر در كاربرد زبان، مورد 

  .اندبررسي قرار گرفته
نوجوانان ) 2004(، الش، بلوگي و والفك رايلي

از نظر شناختي همتا را كه 40و داون 39نشانگان ويليامز
شده بودند، در نوعي فعاليت تعريف داستان، مقايسه 

داده   اي به آزمودنيها كتاب مصور بدون كلمه. كردند
شد و از آنها خواسته شد كه صفحه به صفحه داستاني 

برخالف نوجوانان نشانگان . ها بگويندرا براساس تصوير
سجم و داون،  نوجوانان نشانگان ويليامز روايتهاي من

اي داشتند كه در آن، از نواي گفتار عاطفي،  پيچيده
  .زياد استفاده شده بود

اي با عنوان در مقاله) 2002( مايلز و چپمن
محتواي روايي زبان كودكان مبتال به نشانگان داون و "

كالمي  داستان مصور بيبا استفاده از  "كودكان عادي
كودك مبتال به نشانگان  33 قورباغه كجايي؟با نام 

كودك عادي با سن عقلي برابر را مورد  33داون و 
ها، از روايتهاي كودكان از تصوير. آزمون قرار دادند

جنبه درك نحوي و طول كالم، بيان خط داستان و 
موضوع آن مورد بررسي قرار گرفت؛ گروه مبتال به 

ن، باوجود محدوديتهايي در نحو و واژگا نشانگان داون،
به لحاظ محتواي موضوعي و بيان داستان، عملكرد 
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تري، نسبت به گروه عادي داشتند و از نظر درك  قوي
. مفهومي داستان تصويري، مشابه گروه عادي بودند

علت محدوديتهاي واژگان و  احتماال اين كودكان به
نحوي، محتواي بيشتري در روايات خود گنجانده 

  .بودند
مهارتهاي  "در پژوهش )2007(رابرتز و همكاران

مبتال به نشانگان ايكس شكننده در ان كالمي پسر
، به  "مقايسه با پسرهاي مبتال به نشانگان داون

اي پسرهاي مبتال به مقايسه مهارتهاي كالمي مكالمه
نشانگان ايكس شكننده با و بدون زمينه اوتيسم در 

مبتال به نشانگان داون و پسرهايي با ان مقايسه با پسر
آزمودنيها شامل گروه . پردازندد زباني عادي، ميرش
اي از مبتاليان به نشانگان ايكس شكننده با نفره 26

اي از مبتاليان به  نفره 28زمينه اوتيسم و گروه 
اي از مبتاليان  نفره 29نشانگان ايكس شكننده و گروه 

اي از پسرهاي عادي  نفره 22نشانگان داون و گروه 
ميان آزمونگر و كودك فعاليتهاي در تعامل . بوده است

ساختاري گنجانده شده تا توانايي  ساختاري و شبه
  . حفظ موضوع مكالمه و رواني آن بررسي شود

دهنده آن است كه گروه مبتال به  نتايج نشان
نظر از  نشانگان ايكس شكننده با زمينه اوتيسم، صرف

حفظ موضوع صحبت يا تغيير آن و اينكه نوبت حرف 
بوده يا نه، در مقايسه با گروه عادي و گروهي  زدن آنها

كه تنها به نشانگان ايكس شكننده يا داون مبتال 
 عين در. اندبودند، كالم تصادفي بيشتري توليد كرده

كننده آن است كه هر دو گروه  حال، بررسيها بيان 
مبتال به نشانگان ايكس شكننده، در مقايسه با ديگر 

  .اندتر عمل كردهگروهها در حفظ كالم، موفق
پيچيدگي "پژوهش در) 2008(پرايس و همكاران

نحوي حين مكالمه در پسران مبتال به نشانگان ايكس 
به مقايسه نحو پسرهاي  "شكننده و نشانگان داون

مبتال به نشانگان ايكس شكننده با و بدون زمينه 
اختالل اوتيسم و پسرهاي مبتال به نشانگان داون و 

پسر  36آزمودنيها شامل  .انداختهپسرهاي عادي، پرد
ساله مبتال به نشانگان ايكس شكننده با  14-  3

 15تا  5پسر  36اي از اختالل اوتيسم، گروه دوم زمينه
ساله مبتال به نشانگان ايكس شكننده، گروه سوم 

ساله مبتال به نشانگان داون و  16- 4پسر  31شامل 
اظ سن پسر عادي بود كه به لح 46گروه چهارم شامل 

- نمونه. عقلي غيركالمي مشابه گروههاي ديگر بودند

هايي از زبان مكالمه اين افراد، از جنبه طول پاره 
گفتار و پيچيدگي نحوي مورد ارزيابي قرار گرفته 

در اين پژوهش، سن عقلي غيركالمي و سطح . است
نتايج، . تحصيالت مادر، تحت كنترل قرار داشته است

ه مبتال به نشانگان ايكس گوياي آن است كه دو گرو
يا پيچيدگي نحوي، 41گفتارپاره شكننده از جنبه طول

گروههاي نشانگان ايكس شكننده و . تفاوتي نداشتند
تر گفتارهاي كوتاهداون، در مقايسه با گروه عادي، پاره

-و با پيچيدگي كمتر و گروههاي اسمي، فعلي و جمله

ه مبتال به گرو. تري توليد كردندهايي با ساختار ساده
نشانگان ايكس تيره با زمينه اوتيسم و گروه نشانگان 

تري نسبت به داون، ساختارهاي پرسشي و روايي ساده
اند، ولي در مورد گروه مبتال به گروه عادي توليد كرده

گونه  نشانگان ايكس تيره، بدون زمينه اوتيسم اين
در مقايسه با گروه نشانگان داون ، هر دو . نبوده است

گفتارهاي  روه مبتال به نشانگان ايكس تيره، پارهگ
اند، ولي تري توليد كردهطوركلي پيچيده تر و بهطوالني

طورخاص، تنها در ساختارهاي پرسشي و روايي،  به
 .عملكرد بهتري نشان دادند

در پژوهشــي بــا عنــوان  )2008( ويلســون و مــولر
 بخشي مشاركتي در مكالمه با فرد مبتال به زوالنقش"

گـراي  شناسـي نقـش  كاربرد زبـان : عقل، از نوع آلزايمر
هـاي مكالمـة بـين يـك فـرد      به توصيف الگو"مندنظام

مبتال به زوال عقل و يـك فـرد عـادي، بـا اسـتفاده از      
. پـردازد مند مـي گراي نظامشناسي نقشچارچوب زبان

دهـد كـه چگونـه بـا وجـود      پژوهش حاضر نشـان مـي  
سـو و وجـود    ر از يكضعفهاي ارتباطي و شناختي بسيا

يك مخاطب همراه از سوي ديگر، فـرد مبـتال بـه زوال    
اي  عقل، قادر خواهد بود كه در هدايت و حفظ مكالمـه 

 ادود و نقش مثبتي در تعامل ايجـ ـق شـوفـوالني، مـط
  .كند
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  روش

  گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

در پژوهش . پژوهش حاضر از  نوع توصيفي است
توان ذهني كه در  دانش آموز كم 311حاضر، نوشتار 

دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه ويژه اين 
- 1388 آموزان در تهران و در سال تحصيلي دانش

اي و حرفههاي ابتدايي، راهنمايي پيشدر دوره 1387

مشغول تحصيل بودند، از منظر اي متوسطه حرفه
مند  گراي نظامفرانقش تجربي و در قالب دستور نقش

 . دي، مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته استهلي

اي و گيري خوشهآزمودنيها به شيوه نمونه
به اين ترتيب كه مدارس  ؛انتخاب شدند ايمرحله  چند
و كالسهاي مربوط ) خوشه سطح اول(توان ذهني كم

از بين . در نظر گرفته شدند) خوشه سطح دوم(
درسه م 2هاي موجود نيز دو مدرسه دخترانه و مدرسه

و ) مرحله اول(پسرانه به صورت تصادفي انتخاب شد 
در هر مدرسه از هر پايه يك كالس به صورت تصادفي 

و ) مرحله دوم(به عنوان خوشه سطح دوم انتخاب شد 
-آموزان هر كالس با توجه به تعداد دانشاز بين دانش

در . گيري نهايي انجام شدآموزان آن كالس نمونه
هاي دختر و پسر در پايه( آموزدانش 311مجموع 

سوم، چهارم و پنجم ابتدايي؛ اول، دوم و سوم دوره 
اي، و اول متوسطه حرفهراهنمايي تحصيلي پيش

آموز مشغول تحصيل در دانش 1737از ميان ) ايحرفه
  هاي ابتدايي و راهنمايي انتخاب شدند دوره

  

  هاو روش گردآوري داده ابزار

  نوشتاريكه بررسي زبان دف پژوهش ـه به هـوجـبـا ت
-توان ذهني بود، دو شيوه براي جمـع آموزان كمدانش

آموزان بررسـي شـد تـا در نهايـت،     آوري نوشتار دانش
: شيوه بهتر به عنوان ابـزار، مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد     

آوري آمـوزان و جمـع  شيوه اول دادن موضوع به دانـش 
رائـه  انشاء آنها درباره موضوع داده شـده و شـيوه دوم ا  

  ـهايآوري روايتآموزان و جمعان مصور به دانشـداست

  . داستاني آنها درباره تصاوير بود
براي انتخاب يكي از اين دو شـيوه، بـا متخصصـان    

شناسي كودكـان اسـتثنايي و معلمـان و مـديران     روان
مدارس منتخب، مشورت به عمـل آمـد و پژوهشـهاي    

مـورد  شده در حيطـه نوشـتاري    داخلي و خارجي انجام
نتايج اين مطالعه، پژوهشگر را قانع . مطالعه قرار گرفت

نويسي كه در واقع نگارش انتزاعي اسـت،  كرد كه انشاء
آموزان كاري دشوار است براي بيشتر اين گروه از دانش

توانند نمونه خوبي از زبان نوشـتاري آنهـا   ها نميو داده
 باوجود اين، پژوهشگر به عنوان پـيش آزمـون و  . باشند

-اطمينان از صحت نتيجه پژوهش، به تعدادي از دانش

آموزان، موضوعي براي انشاء معرفي كرد و در بعضي از 
كالسها انشاءهاي پيشين آنهـا را كـه معلـم كـالس در     

مشـاهدات  . اختيار پژوهشگر قرار داده بود، بررسي كرد
آموزان، توانايي حفـظ   حاكي از آن بود كه بيشتر دانش

اء را ندارند و براي پر كردن صفحه موضوع در طول انش
ــد؛     ــرده بودن ــافه ك ــامربوط اض ــده و ن ــالت پراكن جم

ها و نيز جمالت اي رسانهحال، از جمالت كليشه درعين
شـان در انشاءنويسـي اسـتفاده كـرده     كتابهاي درسـي 

 . ترتيب، بيشتر انشاءها به هم شبيه بود اين بودند؛ به

ســو و  در نتيجــه شــيوه دوم كــه مشــاوران از يــك
پژوهشــهاي مختلــف نيــز مناســب بــودن آن را تأييــد 

، الش، بلـوگي و  رايلـي ؛ 2002پمن، مايلز و چـ (كردند
به عنوان شـيوه آزمـون انتخـاب شـد    ، )2004، كوالف .

ــدا ده داســتان   ــراي انتخــاب داســتان مصــور، در ابت ب
ــف، انتخــاب شــد  ــاي مختل ــراي . تصــويري، از كتابه ب

ا براي كودكان هتشخيص وضوح و مناسب بودن تصوير
پـرورش    و  توان ذهني، بـا پـنج متخصـص آمـوزش    كم

توان ذهني، مشـورت شـد و ايشـان تاييـد     كودكان كم
آمـوزان، قـادر بـه درك و توضـيح     كردند كه اين دانش

پس از تاييـد متخصصـان،   . داستان اين تصاوير هستند
ــتاري روي    ــون نوش ــه صــورت آزم ــن تصــاوير ب  30اي

ــش ــوز كــم دان ــي آم ــوان ذهن ــف در دورهت هــاي مختل
اي، متوسـطه  حرفـه ابتدايي، راهنمايي پـيش (تحصيلي 
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اجـرا و در نهايـت چهـار داسـتان بـر اسـاس       ) ايحرفه
آموزان بـه عنـوان آزمـون اصـلي     توانايي توصيف دانش

در ادامه كار، با توجه به بررسـي عملكـرد   . شدانتخاب 
آموزان در مقاطع مختلف، يكي ديگر از نوشتاري دانش

تـر در  آمـوزان سـنين پـايين   ير كه عملكرد دانـش تصاو
. تر بـود نيـز از آزمـون حـذف شـد     توصيف آن، ضعيف

بـا   تصاوير نهايي از يك كتاب مصور كودكان كه دقيقـاً 
نويسـي تهيـه شـده بـود،     هدف تمرين مهارت داسـتان 

ــايي     ــاب نه ــب، در انتخ ــن ترتي ــه اي ــد؛ ب ــاب ش انتخ
ن تصـاوير  داستانهاي مصور پژوهشگر وضوح و گويا بود

آموزان با موضوع را مد نظرقرارداد و و آشنا بودن دانش

آمـوزان در مجمـوع   تصاويري برگزيده شـد كـه دانـش   
 . تري براي آنها داده بودندتر و درستتوضيح كامل

هـاي  به اين ترتيب، داستانهاي مصوري كه در برگه
A4 آموزان تنظيم شده بود، در اختيار هر يك از دانش

شيوه كار به آنها توضيح داده شد و سـپس  . قرار گرفت
بـراي اطمينـان از   . آوري شـد هـاي آنـان جمـع   نوشته

-اجراي درست مراحل آزمون، پژوهشگر خود در جمع

الزم به ذكـر  . ها در همه كالسها حضور يافتآوري داده
است كه نوشتن متن براي داستانهاي مصـور، تمرينـي   

آن آشنا هستند توان ذهني با آموزان كماست كه دانش
و پژوهشگر در هيچ يك از كالسها و در مورد هيچ يك 

  .آموزان، در تفهيم آزمون با مشكل مواجه نشداز دانش
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 تعداد بند  68  424  289  338  413  479  396  2407

  

  هايافته

اي، در اين بخش جدولها و نمودارهاي مقايسه
كننده درصد فراواني  اي عرضه شده كه بيانگونه به

هاي تحصيلي رخداد هر يك از فرايندها در پايه
يندها در در اين بخش، تعداد رخداد فرا. مختلف باشد

هاي مختلف تحصيلي نيامده است؛ زيرا به علت پايه
تفاوت در تعداد بندهاي هر پايه تحصيلي، تعداد 

گيري تواند مالكي براي مقايسه و نتيجهرخداد، نمي
براي نيل به اين هدف، از نمودارهايي . علمي باشد

استفاده شده كه گوياي درصد رخداد هر فرايند در هر 
ت به كل بندها در همان پايه پايه تحصيلي نسب

توان بررسي كرد كه ترتيب مي اين تحصيلي هستند؛ به
  اي مختلف در گفتمان نوشتاريـدهـراينـوزيع فـا تـآي

  
آموزان، ارتباط معناداري با پايه تحصيلي دارد يا  دانش
 . خير

 

هاي مختلف  درصد رخداد فرايند مادي در پايه - 1

  تحصيلي

مشهود است، درصد فراواني  1همچنانكه در نمودار 
آموزان از پايه فرايند مادي در گفتمان نوشتاري دانش

اي، سير نزولي حرفهسوم ابتدايي تا پايه سوم پيش
اي، اندكي افزايش اين ميزان در پايه اول حرفه. دارد
علي رغم اين افزايش، درصد فراواني فرايند . يابدمي

-ايه سوم پيشاي به غير از پمادي در پايه اول حرفه

  .هاي تحصيلي كمتر استاي، از ساير پايهحرفه
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  هاي مختلف تحصيليدرصد رخداد فرايند مادي در پايه -1نمودار 

  

هاي مختلف درصد رخداد فرايند ذهني در پايه - 2

 تحصيلي

دهنده آن است كه برخالف فرايند  نشان 2نمودار 
ايي تا اول مادي، رخداد اين فرايند از پايه سوم ابتد

اي كه در سوم گونه اي سير صعودي دارد؛ بهحرفه
درصد بندها داراي فرايند ذهني  2ابتدايي تنها 

  هاي تحصيلي دوم و سومـه در پايهك اليـهستند، درح
  

  
درصد بندها فرايند  9اي در اي و اول حرفهحرفهپيش

رسد ترتيب، به نظر مي اين ذهني، به كار رفته است؛ به
آموزان، تسلط آنها باالرفتن پايه تحصيلي دانشكه با 

نسبت به كاربرد فرايند ذهني و گرايش آنها به كاربرد 
  . يابداين فرايند، افزايش مي

 

  

  

  هاي مختلف تحصيليدرصد رخداد فرايند ذهني در پايه -2نمودار 

  

هاي مختلف  اي در پايه درصد رخداد فرايند رابطه - 3

  تحصيلي

اي كه در بيشتر بندها، با استفاده از فرايند رابطه
گراي يابد، براساس دستور نقش نمود مي "است"فعل 
د مادي و ذهني، از ـراينـار فـدي در كنـد هليـمن نطام

طور كه نمودار  همان. آيد فرايندهاي اصلي به شمار مي
  ه سوم و چهارم ابتدايي در ايـد در پـده يـان مـنش

  
. اي استفاده شده استرابطهدرصد بندها، از فرايند 20

 هاي بعدي، سير نزولي دارد؛اين ميزان در پايه
اي حرفهاي، سوم پيشحرفهاي كه در دوم پيش گونه به

در نهايت . درصد است 8اي تقريبا حدود و اول حرفه
توان نتيجه گرفت كه همانند فرايند مادي و مي

برخالف فرايند ذهني، با باال رفتن پايه تحصيلي، 
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 .يابد كاهش ميآموزان اي در نوشتار دانشميزان كاربرد فرايند رابطه

  

  

  هاي مختلف تحصيلياي در پايهدرصد رخداد فرايند رابطه -3نمودار 

  

هاي مختلف  درصد رخداد فرايند رفتاري در پايه - 4

  تحصيلي

گراي هليدي، فرايند رفتاري در دستور نقش
دي و ذهني فرايندي فرعي و در مرز فرايند ما

ترتيب، اين فرايندها گاهي شباهتهايي با  اين است؛به
از نمودار . فرايند مادي دارند و گاهي با فرايند ذهني

توان مشهود است كه بر خالف فرايندهاي پيشين، نمي
الگوي مشخصي براي درصد رخداد اين فرايند در 

  ه سومايـاز پ ريباًـتق. ه دست دادـاي مختلف بـه هـايـپ
  
  

اي، سير صعودي در بسامد حرفهتدايي تا سوم پيشاب
كاربرد اين فرايند وجود دارد، هرچندكه در پايه اول 

درصد است و  4اي، بسامد اين فرايند تنها حرفهپيش
باالترين رخداد فرايند . رسدترين حد ميبه پايين

در . اي رخ داده استحرفهرفتاري در پايه سوم پيش
با كاهش بسامد رخداد اين  اي نيزپايه اول حرفه

با وجود اين، به طوركلي، درصد . فرايند، مواجه هستيم
اي و حرفهرخداد فرايند رفتاري در مقطع پيش

 .اي، بيشتر از مقطع ابتدايي است حرفه

  

  

  هاي مختلفدرصد رخداد فرايند رفتاري در پايه - 4نمودار 
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ف هاي مختلدرصد رخداد فرايند بياني در پايه-5

 تحصيلي

فرايند بياني نيز همانند رفتاري، از فرايندهاي 
  در اين مـورد نيز با قطعيت. آيدشمار مي ي بهـرعـف

توان الگوي مشخصي براي درصد رخداد اين  نمي
رسد حال، به نظر مي نبااي. رعي، ارائه دادـفرايند ف

طوركلي، از پايه سوم ابتدايي تا  كرد كه به بتوان ادعـا

البته در . اي با سير صعودي، مواجه هستيماول حرفه
اي در ميزان كاربرد اين فرايند حرفهپايه اول پيش

جهش رخ داده و همين موضوع، باعث شده است كه 
-باالترين بسامد رخداد فرايند بياني، در نوشتار دانش

  .اي رخ داده باشدحرفهآموزان پايه اول پيش

  

  هاي مختلف تحصيليني در پايهدرصد رخداد فرايند بيا -5نمودار 

 

هاي مختلف درصد رخداد فرايند وجودي در پايه - 6

 تحصيلي

شده  آوري هاي جمعبا توجه به اينكه در كل داده
-تنها دو مورد رخداد فرايند وجودي در پايه دوم پيش

اي ممكن اي مشاهده شد، ارائه نمودار مقايسهحرفه
دهنده عدم شانروشن است كه اين امر، ن. نخواهد بود

  آموزان درودي به وسيله اين دانشرايند وجـرد فـاربـك
ترتيب، فرايند وجودي با  اين به. گفتمان نوشتاري است

ها، كم اختالف معناداري نسبت به ساير فرايند
  .آيدبسامدترين به شمار مي

  

 

  : هاي مختلف تحصيليها در پايهفراواني فرايند -7

محاسبه معنادار بودن  كه برايبا توجه به اين
هاي مختلف تفاوت فراواني فرايند مورد نظر در پايه

دو شود ، مقدار خيدر نظر گرفته مي 6درجه آزادي 
آمده براي همه فرايندها در سطح كمتر از به دست

فرضيه پوچ پژوهش مبني بر استفاده يكسان  001/0
-را رد مي هاي مختلف از آن  فرايندآموزان پايهدانش

هاي به عبارت ديگر  مقدار جمع خي دو در پايه. كند
دهد كه تفاوت در استفاده از مختلف نيز نشان مي

  .هاي مختلف تحصيلي معنادار استدر پايه فرايند

 

  ايهاي سوم ابتدايي تا اول حرفههاي مختلف بين پايهمقدار خي دو فراواني فرايند -6جدول 

 ذهني  مادي  نوع فرايند

  

 رابطه اي

  

 رفتاري

  

 بياني

  

65/74 96341/54  276/164هاي مختلف مقدار خي دو در پايه  0065/186 6/65  

  P≤0/001  P≤0/001  P≤0/001  P≤0/001  P≤0/001  معناداريسطح 
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هاي براي محاسبه معنادار بودن استفاده از فرايند 
براي پنج فرايند مورد نظر مختلف در هر پايه تحصيلي 

هاي تحصيلي و در تمامي پايه است 4درجه آزادي 
باشد مقاديري بيشتر از  P  ≥ 001/0 خي دو اگر 

اگر خي دو  است به جز در پايه پنجم كه مقدار 46/18
01/0 ≤  P  ،كندفرضيه پوچ پژوهش را رد ميباشد .  

توان نتيجه گرفت فرضيه بنابراين در حالت كلي مي
اي هپوچ پژوهش مبني بر استفاده يكسان از فرايند

به عبارت . شودمختلف در هر پايه تحصيلي رد مي
هاي ديگر اختالف مشاهده شده در استفاده از فرايند

 . دار استمختلف براي هر پايه تحصيلي معنا

  

 هاي مختلف در هر پايه تحصيليمقدار خي دو فراواني فرايند -7ل وجد

 چهارم  سوم  پايه تحصيلي

 

 پنجم

 

اياول پيش حرفه  

 

ايرفهحدوم پيش  

 

  اياول حرفه  ايسوم پيش حرفه

  68431/22  633/127  57626/30  98167/32  41681/12  27404/98  9297/220  مقدار خي دو 

  P≤0/001  P≤0/001  P≤0/001 P≤0/001  P≤0/001  P≤0/001  P≤0/001  سطح معناداري 

  

يريگ نتيجه

بندي با توجه به نظريه هليدي در نوشتن، مقوله
. شودنوع فرايند خالصه مي 6ون در  دنياي درون و بير

توجه ويژه به استفاده يا عدم استفاده از فرايند خاصي 
 توان ذهني، مسير را براي تهيهدر نوشتار كودكان كم
انتظار . كندآموزشي، هموار مي متون آموزشي و كمك

كننده كودكان براي  رود اين متون، به نوعي تشويقمي
براي ) افعال مختلف(ف هاي مختلاستفاده از فرايند

هاي متفاوت جهان اي واحد يا پديدهتوصيف پديده
بديهي است نيل به اين مهم، به . درون و بيرون باشد

برخي از الگوهاي . همكاري متخصصان نياز دارد
  :ا ند از دست آمده از پژوهش حاضر عبارت به
 هاي تحصيلي مختلف، پرفرايند مادي در پايه -1

درصد كل  58است و حدود  رخدادترين فرايند
فرايند رفتاري و فرايند . شودفرايندها را شامل مي

درصد كل فرايندها را  12و  13اي به ترتيب رابطه
درصد رخداد و  10فرايند بياني با . گيرنددربر مي
درصد رخداد و وجودي با كمتر از يك دهم  7ذهني با 

 .رخدادترين فرايندها هستند درصد، كم

فرايند مادي، در پايه سوم ابتدايي،  درصد رخداد -2
درصد رخداد اين فرايند، تا . هاستبيشتر از ساير پايه

يابد و به كمترين اي، كاهش ميحرفهپايه سوم پيش
 . رسدحد مي

هاي دوم و درصد رخداد فرايند ذهني در پايه -3
درصد و  9اي حدود اي و اول حرفهحرفهسوم پيش

طوركلي، از  به. يلي استهاي تحصبيشتر از ساير پايه
 نـاي، درصد رخداد ايپايه سوم ابتدايي تا اول حرفه

 .يابدفرايند افزايش مي

اي در مقطع ميانگين درصد رخداد فرايند رابطه -4
-به نظر مي. ابتدايي، بسيار بيشتر از ساير مقاطع است

آموزان به زبان فارسي، رسد با افزايش تسلط دانش
 .يابداي كاهش ميطهدرصد كاربرد فرايند راب

ميانگين درصد رخداد فرايند رفتاري در مقطع  -5
 .تر از ساير مقاطع استابتدايي، بسيار پايين

ميانگين درصد رخداد فرايند بياني در مقطع  -6
اي، بسيار بيشتر از مقطع ابتدايي اي و حرفهحرفهپيش
در اين مورد نيز افزايش پايه تحصيلي و تسلط . است

-موجب افزايش كاربرد اين فرايند مي بيشتر به زبان،

 .شود

. فرايند وجودي تنها در دو بند مشاهده شده است -7
دهنده كاربرد كمتر اين تواند نشاناين موضوع مي

 .آموزان باشدفرايند در گفتمان نوشتاري اين دانش

پذير مقطع ابتدايي توان ذهني آموزشكودكان كم -8
در نوشتار خود اي هاي مادي و رابطهبيشتر از فرايند

كنند در حالي كه در مقطع راهنمايي استفاده مي
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آموزان بيشتر از فرايند اي دانشاي و حرفهحرفهپيش
به نظر . كنندمادي، رفتاري، ذهني، و بياني استفاده مي

نتايج با الگوي رشد شناختي پياژه همخواني رسد مي
 .دارد

تفاوت در دهد كه مقدار خي دو نيز نشان مي -9
-گراي نظامهاي مختلف دستور نقشفاده از فراينداست

هاي مختلف تحصيلي با توجه به آزمون مند در پايه
 . خي دو معنادار است

  

  يادداشتها

1) Halliday’s Systemic Functional Grammar 
2) text 
3) System-Structure Theory 
4) Firth 
5) Hjelmslev 
6) Whorf 
7) Prague school 
8) Mathesius 
9) cohesive devices 
10) choices 
11) experiential metafunction 
12)  interpersonal metafunction 
13) textual metafunction 
14) logical metafunction 
15) actor 
16) subject 
17) theme 
18) clause 
19)  representation 
20) exchange 
21) message 
22) constituency 
23) material 
24) mental 
25) relational 
26) behavioural 
27) existential 
28) verbal 
29) goal 
30) voice 
31) sensor 
32) behavor 
33) talk 
34) sayer 
35) receiver 
36) verbiage 
37) target 
38. existent 
39) Williams syndrome (WMS) 
40) Down syndrome (DS 
41) utterance 
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2. text 
3 . System-Structure Theory 
4. Firth 
5 . Hjelmslev 
6 . Whorf 
7.Prague school 
8. Mathesius 
9. cohesive devices 
10 . choices 
11. experiential metafunction 
12. interpersonal metafunction 
13. textual metafunction 
14. logical metafunction 
15. actor 
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37. target 
38. existent 
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40. Down syndrome (DS 
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