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بررسی روند رشد مفاهیم عام در کودکان فارسیزبان
شهره صادقی
چکیده
عبارتهایی عام مانند «گیاهان به آب نیاز دارند» به ویژگیهای اصلی ،پایدار و بیزمان کل یک مقوله اشاره میکنند و نقش مهمی
در روند رشد پردازش مفهومی کودک دارند .برای شناسایی و درک مفهوم این عبارتها مجموعهای از اطالعات زبانی و فرازبانی
نیاز است .در مطالعه حاضر با اجرای دو آزمون ،توانایی  21آزمودنی کودک از دو گروه سنی  4-9و  5-4سال در درک و تولید
مفاهیم عام با استفاده از امکانات صرفی و نحوی موجود در جمله مورد بررسی قرارگرفت .یافتههای به دست آمده نشان داد که در
هر دو آزمون صرفی و نحوی ،کودکان گروه سنی  5-4سال عملکرد بهتری در درک و تولید اسم جنس نسبت به گروه سنی 4-9
سال داشتند .همچنین کودکان هر دو گروه سنی از امکانات صرفی ،بیشتر از امکانات نحوی در پردازش اسم جنس استفادهکردند.
کلید واژهها :عبارت عام ،اسم جنس ،امکانات صرفی -نحوی ،رشد زبان ،کودک فارسیزبان
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 .2مقدمه
زبان نمودی از پیچیدهترین کارکردهای مغز است که کودکان با سرعت آن را فرامیگیرند .فراگیری واژهها و
شکل گیری واژگان در کودکان الگوی رشدی نسبتاً مشخصی دارد .معموالً کودکان در فاصله  21تا  29ماهگی اوّلین
کلمه خود را بر زبان میآورند .در نیمسال نخست پس از تولید اوّلین کلمه ،کودکان فقط با یک واژه ،مقصود خود را
میرسانند .تا سن  21ماهگی یادگیری کلمات خیلی آهسته پیش میرود .در این سن یک جهش
واژگانی( )vocabulary spurtپدید میآید و اندازه واژگان کودک در فاصله کوتاهی چند برابر میشود .جریان
سریع کسب واژگان نشان میدهد که کودکان پس از چند بار برخورد با یک واژه جدید ،خود قادرند که معنای آن را
استنباط کنند (زیگلر و آلیبالی .)2911 ،2یادگیری هر واژه نیاز به درج معنایی متناظر با آن ،یافتن مقوله دستوری و نوع
ساخت آن واژه دارد ،اما همه این اطالعات در یک زمان به دست نمیآید .کودکان نمیتوانند تمامی معانی مربوط به
یک واژه را در یک زمان واحد فرا بگیرند .فرا گرفتن معنای قراردادی هر واژه توسط کودک شامل گردآوری تدریجی
اطالعات به موازات افزایش دانش در مورد هر واژه و ساختهای متناظر با آن است و به محض آن که برای واژهای،
معنایی بیابند ،کاربرد آن را آغاز میکنند (کالرک.)1113 ،1
گرایش به تولید مفاهیم یکی از ویژگیهای اساسی کودک است .مفهوم میتواند شامل اشیاء ،رویدادها ،باورها،
فعالیتها و جنبههای مختلف هستی باشد .برخی از مفاهیم جزئی از طبیعت هستند و بعضی دیگر مفاهیمی هستند که
کودک آنها را برای رسیدن به هدفهای خاصی ساخته است .نتایج بسیاری از تحقیقات (مانند ،گلمن و مارکمن،9
2311؛ گپنیک و ملتزوف2331 ،4؛ شیپلی2339 ،5؛ به نقل از گلمن )1 :1114 ،در زبانهای مختلف نشان دادهاند که
کودکان مفهوم نوع ( )kindرا در قالب اسم جنس ( )generic nounهمزمان با تولید نخستین واژههای خود بهکار
میبرند .اسم جنس به تمام اعضای طبقه یا گروه خاص خود داللت دارد و کل مجموعه را در بر میگیرد .در این طبقه
همه تفاوتهای اعضا نادیدهگرفته میشود و در کل تمامی اعضا به عنوان عضوی منفرد تلقی میشوند .جمالت عام
( )generic sentencesکه اشاره به یک مقوله دارند در گفتار کودکان به وفور یافت میشوند .این نوع جمالت ابزار
مهمی در انتقال دانش و آگاهی هستند .عبارتهای عام ،ویژگیهایی را بیان میکنند که شبیه قانون هستند (کارلسون و
پلتیر2335 ،1؛ دال .)2315 ،1اسمهای جنس نشاندهنده ویژگیهای اصلی ،پایدار ( )enduringو بیزمان هستند ،نه
ویژگیهای تصادفی ،کوتاهمدت و بافت وابسته و نشان میدهند که مقولهها ،هستاری( )entityپیوسته و پایدار دارند.
همچنین ،برخالف جملههایی که دارای کمیتنماهای (« )quantifiersهر» و «همه» هستند ،جملههای دارای اسم جنس
استثناپذیر نیز هستند؛ به این معنی که اگر چه عبارت عام در مورد یک مقوله صدق میکند ،اما با وجود یک عضو استثنا
که مشخصهای در مورد آن صدق نمیکند این جمله نقضنمیشود .برای نمونه ،عبارت «سگها چهار پا دارند» به این
معنی است که در شرایط عادی هر عضوی از مقوله سگها چهار پا دارد .حال اگر سگی در اثر حادثهای یک پایش را از
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دستدادهباشد عبارت یادشده همچنان صادق است .بهعالوه ،عبارتهای عام ممکن است حتی برای بیشتر اعضای یک
مقوله نیز صادق نباشند (مککالی .)2312 ،2برای مثال ،عبارت«پرندهها تخممیگذارند» با وجود اینکه این ویژگی در
کمتر از نیمی از مقوله پرندگان (به غیر از مذکرها و جوجهها) صدق میکند ،در حالت کلی درست است (گلمن و
همکاران2331 ،1؛ پراسادا.)1111 ،9
بخش عمده ای از فرایند استداللی کودک به توانایی او در استنباط مفاهیم فراتر از شواهد قابل دسترس در بافت
موجود وابسته است .این فرایند استنباطی بر پایه استفاده از مقولهها شکل میگیرد (گلمن ،استار و فالکس.)1111 ،4
بنابراین مقولهها در سازماندهی و گسترش دانش کودک درباره جهان بسیار اهمیت دارند .مفهوم جنس در مطالعه فرایند
رشد زبان کودک اهمیت بسیاری دارد زیرا در شکلگیری دانش عام ( )generic knowledgeو ارتقای
توانمندیهای استداللی و استقرایی او نقش اساسی ایفا میکند (گلمن .)1114 ،با وجود اهمیت دانش عام در روند رشد
قابلیتهای شناختی و تعقلی انسان ،بررسی اسم های جنس دو پرسش مهم را با خود به همراه دارد )2 :در مواجهه با هر
پدیده (مثالً با دیدن تصویری در کتاب از دو اسب که در حال علفخوردن هستند) ،کودک چگونه میفهمد که
مشخصه «خوردن علف» به دیگر اعضای آن نوع جاندار نیز تعمیم مییابد؟ برای مثال ،آیا همه اسبها علف میخورند و
یا اسبها فقط در این کتاب علف میخورند؟ این مشکل را مشکل استنتاجی دانش عام ( the inferential problem
 )of generic knowledgeمینامیم (پراسادا .)1111 ،برای درک مفهوم اسم جنس ،کودک باید تشخیصدهد که
نتیجهگیری ،به کدام نوع تعمیممییابد؛ برای مثال ،اسبها علف میخورند ،حیوانات مزرعه علف میخورند و یا حیوانات
در مفهوم کلی علف میخورند؟  )1پرسش دوم مربوط به تفسیر زبانی است .با شنیدن یک جمله ،کودک چگونه
میفهمد که آنچه مورد نظر گوینده است تفسیر عام است و یا برداشتی دیگر .برای مثال مربی به کودک میگوید:
«اسبها دارند علفمیخورند» یا «اسبها علفمیخورند» .پرسش اینجاست که کودک چگونه درمییابد که کدام
+جمله به نوع اسب اشارهدارد؟ این مشکل را مشکل زبان عام ( )the problem of generic languageمینامیم
(پراسادا .)1111 ،در واقع کودک برای درک کامل اسمهای جنس باید قادر باشد هر دو مشکل را حلکند.
جمالت حاوی اسم جنس به رغم آن که در فراگیری و انتقال دانش نقش اساسی دارند ،اما با یک قاعده ساده
شناسایی نمیشوند .در واقع برای تعیین این که یک جمله حاوی اسم جنس است یا خیر باید به سرنخهای پیچیده
دستوری ،معنایی و کاربردشناختی آن توجهکرد (کیمپین و مارکمن .)1111 ،5هر زبانی برای ارجاع به اسم جنس
امکانات صرفی ،نحوی و معنایی خاصی دارد .برای بیان اسم جنس در زبان فارسی ،چهار امکان صرفی درنظرگرفته
میشود )2 :واژه بهصورت منفرد و بدون نشانه ظاهری به کار برده شود که در این حالت چنین اسمی معرفه است« :گیاه
به آب نیاز دارد»؛  )1گاهی برای بیان مفهوم جنس ،اسم جمع بسته میشود« :گیاهان به آب نیاز دارند»  )9پیش از اسم
جنس ،کمیتنمای «هر» و پس از آن «ی» نکره آورده شود« :هر گیاهی به آب نیاز دارد» )4 .هر گاه فعل جمله منفی
باشد یا جمله به صورت استفهام انکاری بهکار رود ،پیش از اسم کمیتنمای «هیچ» و پس از اسم «ی» نکره
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آوردهمیشود« :هیچ گیاهی نیست که به آب نیاز نداشتهباشد» (منشیزاده .)2911 ،از جمله امکانات نحوی تشخیص
اسمهای جنس در جمله میتوان به «زمان» ( )tenseو «نمود» ( )aspectفعل جمله اشاره کرد .به طور کلی فعل دارای
زمان حال و نمود ساده نظیر «اسب علف میخورد» در مقایسه با فعل دارای زمان گذشته مثل «اسب علف خورد» و
نمود مستمر نظیر «اسب دارد علف میخورد» نشانه بارزتری مبنی بر وجود اسم جنس در جمله میباشد .با توجه به این
نمونهها ،امکانات دستوری متعددی برای بیان اسم جنس وجود دارد ،اما اسمهای جنس به هر صورت که بیانشوند در
یک ویژگی مشترکند و آن پایه مفهومی ( )conceptual basisآنهاست؛ یعنی بر جنس معینی داللت میکنند.
پژوهشگرانی مانند گلمن و مارکمن ( ،)2311پراسادا (،)1111گلمن ( ،)1114کیمپین و مارکمن ( )1111و کیمپین،
ملتزر 2و مارکمن ( )1122در مطالعات مربوط به رشد زبان ،با توجه به امکانات ویژهای که هر زبانی برای بهکارگیری اسم
جنس از آن بهره میبرد ،فرایند زبانآموزی را مورد مطالعه قراردادهاند .هدف پژوهش حاضر بررسی فرایند تولید و
درک اسم جنس در کودکان  5-9ساله فارسیزبان میباشد .نگارنده بر آن است که میزان و ماهیت مهارت پردازش اسم
جنس را در کودکان فارسیزبان تهرانی در دو گروه سنی  4-9و  5-4سال مورد مطالعه و مقایسه قراردهد تا ضمن
ارزیابی عملکرد درون گروهی این مهارت در هر گروه سنی ،الگوی رشدی این فرایند را نیز از طریق بررسی دادههای
بینگروهی این کودکان مشخص نموده و ارائه دهد .برای نیل به این اهداف ،این پژوهش به طور خاص به بررسی میزان
توجه و کاربرد ویژگیهای صرفی و نحوی در تشخیص اسمهای جنس توسط کودکان مورد آزمایش میپردازد .با
تمرکز بر این اهداف ،فرضیههای زیر محور این پژوهش را تشکیلمیدهند:
.2

کودکان فارسیزبان در دو گروه سنی ( 4-9و  5-4سال) درجات متفاوتی از توانایی در درک و تولید اسم

جنس با استفاده از امکانات صرفی نشان میدهند.
.1

کودکان فارسیزبان در دو گروه سنی ( 4-9و 5-4سال) درجات متفاوتی از توانایی در درک و تولید اسم

جنس با استفاده از امکانات نحوی نشان میدهند.
.9

با افزایش مهارت زبانی و کسب دانش جهانی ،توانایی درک و تولید اسم جنس در کودکان فارسیزبان در دو

گروه سنی ( 4-9و  5-4سال) روند فزاینده رشدی نشان میدهد.
.4

کودکان فارسیزبان در هر دو گروه سنی بیشتر از امکانات صرفی (شمار :مفرد و جمع) برای تولید اسم جنس

استفادهمیکنند تا از امکانات نحوی (زمان و نمود فعل).
 .2پیشینه پژوهش
پژوهشگران بسیاری به مطالعه تولید و درک اسم جنس در کودکان پرداختهاند .بسیاری از این پژوهشها درباره کودکان
انگلیسیزبان صورتگرفته است .گلمن و همکاران ( )1111در پژوهش خود به بررسی گستره ( )scopeشمول
عبارتهای حاوی اسم جنس و کمیتنماهای  Allو  someپرداختند .در این مطالعه بر عبارتهای اسمی که به ویژه در
گفتار کودک-مخاطب ( )child-directed speechبسیار مورد استفاده قرار میگیرد تمرکز شد .آزمودنیهای این
پژوهش 91کودک پیشدبستانی و  91بزرگسال بودند .آزمودنیها در مورد پردازش سه نوع گروه اسمی در قالب عبارت

T. J. Meltzer
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اسمی عام حاوی اسم جنس ( ،)Bears like to eat antsعبارت اسمی با کمیتنمای All bears like to eat ( All

 )antsو عبارت اسمی با کمیتنمای  )Some bears like to eat ants( Someمورد مقایسه قرارگرفتند .یافتههای
آزمون نشانداد که هم کودکان و هم بزرگساالن ،بین گستره شمول عبارتهای حاوی اسم جنس و عبارتهای حاوی
کمیتنماهای  Allو  Someتمایز قائل شده و اغلب ویژگی بیان شده در قالب اسم جنس را به دیگر اعضای مقوله مورد
نظر تعمیم میدهند.
گلمن و رامان )1119( 2در پژوهشی با استفاده از پنج آزمون تأثیر امکانات صوری زبانی و بافت کاربردی (با توجه به
ضمیر «آنها») را در تفسیر صحیح اسم جنس بررسیکردند .یافتههای پژوهش آنها نشانداد کودکان دوساله بیشتر از
امکانات صوری زبانی و کودکان سهساله بیشتر از امکانات کاربردشناختی در تفسیر اسم جنس استفادهکردند .این یافتهها
نشان دادند که کودکان تمایز عام و غیرعام را از سنین پایین کودکی متوجه میشوند و با افزایش سن از ترکیبی از
اطالعات صورت زبانی و بافت کاربردی برای فراگیری و تفسیر عبارتهای عام استفاده میکنند.
گلمن ( )1114به بررسی فراوانی اسم جنس در گفتار مادران و نیز کودکان ،تفسیر معنایی کودکان از اسم جنس و
تأثیر اسم جنس در استنتاجات آنها پرداخت .یافتهها حاکی از آن بود که فراوانی اسم جنس در گفتار مادران با کودکان
بارز است و مادران برای بیان اسم جنس از امکانات چندگانه صوری زبانی استفاده میکنند .اسمهای جنس به کار گرفته
شده توسط مادران حوزه-ویژه ( )domain specificبودند؛ به این معنی که این اسمها بیشتر برای سخنگفتن درمورد
حیوانات بهکارمیرفتند تا اشیا .از نظر بافتی نیز کاربرد اسم جنس بیشتر در فعالیت داستانگویی دیده شد تا در بازی آزاد
کودکان با اسباببازی .از دیگر یافتههای این پژوهش آن بود که کودکان درحدود دوسالگی قادر به تولید اسم جنس
بودند و این توانایی با افزایش سن (بین دو تا سه سالگی) بیشتر میشد .کودکان نیز در تولید اسم جنس بهصورت حوزه-
ویژه عملکردند و اسم جنس را برای مفاهیم جاندار بیشتر از بیجان استفاده میکردند .درمجموع در این پژوهش
کودکان تفسیر معنایی مناسب از اسم جنس داشتند و برای این منظور از تمام سرنخهای صوری زبانی ،بافتی و کاربردی
بهره میبردند.
گلمن و بلوم ،)1111( 1چگونگی درک اسم جنس در گویشوران انگلیسی زبان را مورد مطالعه قرار دادند .در این
پژوهش بزرگساالن و کودکان چهار و پنجساله با نمایشهایی درباره حیوانات تخیلی و پرسشهایی حاوی اسم جنس و
غیرجنس درمورد ویژگیهای این حیوانات مواجه شدند .یافتههای حاصل نشان داد که هم کودکان و هم بزرگساالن
ویژگیهای عام را از غیرعام تمیز میدهند و ویژگیهای عام را ارجاع دهنده به نوع تلقی میکنند .بزرگساالن
ویژگیهای ذاتی حیوانات را از ویژگیهای اکتسابی آنها تشخیص دادند ،درحالیکه کودکان نتوانستند این ویژگیها را
از یکدیگر تفکیک نمایند .یافته ها مؤید وجود تغییرات رشدی در درک مفهومی و معنایی کودکان بود و این تغییرات در
پرتو نظریههای جدید روانشناسی شناختی مورد تفسیر قرار گرفتند.
کیمپین و مارکمن ( )1111بهرهگیری کودکان پیشدبستانی از سرنخهای زبانی را برای درک معنای اسامی جنس
مورد بررسی قرار دادند .این محققان در صدد یافتن پاسخ برای این پرسش بودند که کودکان سه و چهار ساله چگونه از
اطالعات بافت زبانی موجود ،دانش پیشین و یا بافت اجتماعی برای تشخیص اسم جنس استفاده میکنند .دادهها نشان داد
L. Raman
P. Bloom
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که کودکان چهار ساله توانستند از تمام اطالعات صرفی-نحوی ،بافتی و کاربردی موجود بهره گیرند ،اما کودکان سه
ساله فقط به سرنخهای صرفی-نحوی و بافتی حساس بودند .در آزمون دیگر این پژوهش ،برتری نسبی سرنخهای بافت
زبانی و دانش پیشین مورد بررسی قرار گرفت .در این آزمون کودکان چهار ساله براساس سرنخهای صوری ،گروههای
اسمی حاوی اسم جنس را به درستی تفسیر کردند ،اما کودکان سه ساله قادر به این کار نبودند .یافتههای این پژوهش نیز
نشان داد کودکان از سنین پایین قادر به بهره گیری از اطالعات صوری ،معنایی و کاربردی برای درک اسم جنس هستند
و از دانش مقولهای مربوط به این اسمها در استنتاجات خود استفاده میکنند.
کیمپین ،ملتزرو مارکمن ( )1122به بررسی سرنخهای صرفی-نحوی ،از جمله نوع گروه اسمی ،زمان و نمود فعل
جمله در تشخیص اسمهای جنس یا غیرجنس پرداختند .یافتهها نشانداد کودکان به ترکیبی از این سرنخها حساسند.
بنابراین کودکان در سنین پایین از مهارت تشخیص و تفسیر درست اسم جنس برخوردارند.
جستجوی نگارنده در تحقیقات انجام شده در داخل کشور نشانداده است که در رابطه با موضوع این پژوهش،
تاکنون مطالعهای درباره کودکان فارسیزبان در ایران صورت نگرفته است.
 .9روش پژوهش
پژوهش حاضر بر روی  21کودک از دو گروه سنی  4-9ساله و  5-4ساله (از هر گروه  1کودک) انجام شده است.
همگی کودکان که فارسیزبان تکزبانه بودند و بهلحا ظ وضعیت اقتصادی و اجتماعی در سطح متوسط قرارداشتند ،از
بین کودکان یک مهدکودک در منطقه پنج شهر تهران انتخابشدند .والدین این کودکان عمدتأ دارای تحصیالت در
حد دیپلم و باالی دیپلم بودند .برای گردآوری دادههای این پژوهش ،دو آزمون ،هماهنگ با اهداف و پرسشها و
فرضیههای مطرح شده در این مطالعه ،تواناییهای ادراکی و تولیدی کودکان فارسیزبان را مورد سنجش قرار دادند .این
آزمونها عبارت بودند از )2 :آزمون درک و تولید اسم جنس با استفاده از اطالعات صرفی و  )1آزمون درک و تولید
اسم جنس با استفاده از زمان و نمود فعل .آزمونهای استفاده شده در این تحقیق در اساس برگرفته از آزمونهای مورد
استفاده در پژوهشهای کیمپین ومارکمن ( )1111و کیمپین ،ملتزر و مارکمن ( )1122هستند .با این همه ،با توجه به
مشخصهها و مقتضیات فرهنگی -اجتماعی جامعه ایرانی و خصوصیات زبان فارسی ،تغییرات الزم در محتوی و ساختار
این آزمونها اعمال شدهاند .در طراحی و ساخت آزمونها ،این هدف مورد نظر بوده است که مهارت کودکان در درک
و تولید اسم جنس با استفاده از سرنخهای صرفی (در آزمون اول) و نحوی (در آزمون دوم) موجود در زبان فارسی مورد
سنجش و مقایسه دقیق قرار گیرد .نمراتی که کودکان آزمودنی فارسیزبان در دو گروه سنی در دو آزمون کسبکردند
به عنوان متغیر وابسته در نظرگرفته شدند.
آزمون اول :آزمون درک و تولید اسم جنس با استفاده از اطالعات صرفی برای تشخیص درک و تولید اسم جنس با
بهرهگیری از اطالعات صرفی طراحیشده است .در این آزمون از هر چهار امکان صرفی بیان اسم جنس (اسم مفرد ،اسم
جمع ،هر /هیچ +اسم مفرد «-ی») برای ساخت محرکهای زبانی استفاده شده است .برای اجرای این آزمون  1تصویر
رنگی از  1حیوان (پرنده ،گربه ،سگ ،ماهی ،خرگوش و مار) انتخاب شدند .برای هر یک از این تصاویر ،جملهای در
یکی از سه حالت زیر به کودکان ارائهگردید :حالت  )2جمله حاوی اسم جنس (مثال« :بگذارید راجع بهگربهها یک
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چیزی به شما بگویم .آنها دوستدارند با ماشین اسباب بازی ،بازیکنند»).؛ حالت  )1جملۀ حاوی اسم غیرجنس (مثال:
«بگذارید راجع به این دو ماهی یک چیزی به شما بگویم .آنها دوستدارند پشت صخرهها قایم بشوند») و حالت )9
خنثی (مثال« :بگذارید یک چیزی به شما بگویم .آنها دوست دارند به پهلو بخوابند» (اشاره به تصویر خرگوشها)) .ابتدا
آزمودنی به عروسکی (یک اردک) معرفی میشود .پس از آن ،آزمونگر نخستین تصویر را که شامل یک جفت حیوان
(دو تصویر از یک حیوان ،مانند تصویر دو پرنده) است در غیاب عروسک به کودک نشان میدهد و پس از اشاره به
تصویر میگوید« :بگذارید چیزی راجع به پرندهها (حالت اسم جنس) /این دو پرنده (حالت غیرجنس)/حالت خنثی به
شما بگویم.آنها از موشها میترسند» .این روش در مورد هر  1تصویر انجام میشود .سپس آزمونگر تصویر را کنار
میگذارد و عروسک (آقا اُردکه) را روی میز قرار میدهد و از کودک میپرسد «خوب! حاال میتوانی به آقا اُردکه که
تا حاال زیر میز خواب بوده بگویی چه چیزی یادگرفتهای؟» .اگر کودک در بازگویی آن چه در مورد حیوان به او گفته
شده است ،بهجای ضمیر اشاره (آنها ،اینها ،این دو) از گروه اسمی استفاده کند ،نشانگر آن است که از اطالعات صرفی
جمله ارائه شده در درک و بیان اسم جنس بهدرستی استفاده کرده است .در مقابل اگر وی عبارت اسمی را به صورت
غیرجنس بیان نماید ،نشان میدهد که قادر به درک مفهوم اسم جنس نبوده است و اطالعات صرفی جمله ارائه شده برای
او قابل استفاده نبوده است .در حالت سوم ،اگر کودک در پاسخ به سؤال مطرحشده ،جملۀ مبهم تولیدکند و برای مثال،
پاسخی مانند «آنها از موشها میترسند» را تولیدکند و یا ضمیر را در پاسخی مانند «از موشها میترسند» حذف نماید،
آزمونگر برای پیبردن به توانایی واقعی کودک و استخراج پاسخ دقیقتر این سؤال را ،برای مثال ،به اینصورت مطرح
میکند که «کی از موشها میترسد؟» .در این حالت ،حتی اگر با تالش مجدد آزمونگر و راهنمایی بیشتر او ،باز هم
کودک قادر به ارائه پاسخ درست نبود ،میتوان نتجه گرفت که کودک اساساً در درک و کاربرد اسم جنس فاقد توانش
الزم است .کل جلسه برگزاری این آزمون حدود ده دقیقه برای هر آزمودنی به طول انجامید .الزم به ذکر است که
اجرای هر آزمون برای هر آزمودنی طی یک جلسه جداگانه به عمل آمد.
آزمون دوم :هدف از اجرای این آزمون ،بررسی میزان توانمندی کودکان فارسیزبان تهرانی در تشخیص اسم جنس/
غیرجنس در جملههایی با فعلِ زمان حال و نمود ساده («میمون گوشت میخورد») ،زمان گذشته و نمود ساده («میمون
گوشت خورد») و زمان حال و نمود مستمر(«میمون دارد گوشت میخورد») است .جملههای حاوی اسم جنس
عموماً با فعلهایی در زمان حال و نمود ساده به کار میروند .کودکان به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم میشوند.
یکسوم کودکان ،جمله دارای فعل حال ساده ،یک سوم جمله دارای فعل گذشته ساده و یکسوم نیز جمله دارای فعل
حال مستمر را میشنوند .به غیر از نوع زمان و نمود فعل ،جملهها در دیگر اجزا کامالً یکسان هستند .بار دیگر کودکان به
عروسک معرفی میشوند .این آزمون در دو مرحله انجام شد .ابتدا از کودک پرسیده شد که ویژگی مطرحشده در
تصویر در مورد «فقط یکی» صادق است یا در مورد «همه اعضای گروه» صدق میکند .این بخش شامل  1جمله است.
آزمونگر جملهای را در زمان ونمود مناسب یک بار بیانکرده و سپس میگوید« :من یک بار دیگر جمله را تکرار میکنم
و پرسشی میپرسم .گفتم میمون گوشت میخورد .آیا ما داریم درباره فقط یک میمون صحبت میکنیم و یا درباره همه
میمونها؟» پس از مرحله اول ،آزمونگر از کودکان میخواهد چند دقیقه نقاشی بکشند .سپس در مرحله دوم ،از کودک
خواسته میشود که در مورد آن چه پیش از نقاشی گفته شده است به عروسک چیزهایی بگوید .در این مرحله ارزیابی
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آزمونگر از اشتباهاتی است که کودکان در مورد نوع گروه اسمی در بازگویی جملهها مرتکب میشوند .وقتی «میمون
گوشتمیخورد» بهصورت «میمونهاگوشت میخورند» بازگو میشود نشانمیدهد که جمله اول به صورت جمله حاوی
اسم جنس تفسیر شده است .وقتی جمله «میمون گوشتمیخورد» بهصورت «آن میمون گوشتمیخورد» بازگو شود،
نشان میدهد که جمله اول به صورت جمله حاوی اسم غیرجنس تفسیر شده است .اگر کودک نتواند آن چه که پیش از
نقاشی گفته شده را به یاد آورد ،آزمونگر برای هر یک از  1جمله ،تصویری از یک حیوان از آن نوع را به کودک
نشانمیدهد و میگوید« :این یک سرنخ است ،راجعبه آن کمی فکرکن .آیا میتوانی بگویی چه گفتیم؟» .در بخش اول
هیچ تصویری نشان داده نشده است .اگر کودک پاسخ دهد آزمونگر به سراغ جمله بعد میرود و اگر پاسخ ندهد
آزمونگر سرنخ دوم را که صورت مصدری فعل است میگوید« :خوب من یک سرنخ دیگر دارم که میتواند به تو
کمککند :خوردن .حاال دو سرنخ داری :تصویر و خوردن .حاال میتوانی به آقا خرسه بگویی چه گفتیم؟» انتظار میرود
کودک با داشتن دو سرنخ بتواند جمله و گروه اسمی را بازگوکند .اگر نتوانست چیزی بگوید آزمونگر به سراغ جمله بعد
میرود و آزمون ادامه مییابد.
 .4تحلیل دادهها
آزمونهای پژوهش حاضر ،بهصورت انفرادی در مورد آزمودنیها در یکی از کالسهای مهدکودک اجرا شد و
پاسخهای آزمودنیها به وسیله دستگاه  mp3ضبطگردید و همزمان برای کسب اطمینان بیشتر در جدولهایی که از قبل
طراحی و تنظیمشده بودند ثبتشد.
در آزمون نخست با درنظر داشتن اینکه جمله تولیدی کودکان همواره دارای زمان حال و نمود ساده میباشد،
پاسخ های کودکان در هر یک از سه حالت پرسش حاوی اسم جنس ،اسم غیرجنس و خنثی بر اساس گروه اسمی که
آنها تولیدکردند به سه گروه جنس ،غیرجنس و مبهم تقسیم شدند .چنانچه کودک در پاسخ به پرسش آزمونگر اسم
جمع تولیدمیکرد ،پاسخ او اسم جنس تلقیمیشد .چنانچه در پاسخ کودک گروه اسمی همراه ضمیر اشاره (این ،آن) و
یا عدد بود پاسخ او اسم غیرجنس تلقیمیشد .گروه پاسخهای مبهم نیز شامل این موارد بود :اگر کودک در پاسخ به
یک پرسش هم اسم جنس و هم اسم غیرجنس تولید میکرد؛ اگر اسم مفرد تنها (مانند :موش) بر زبان میآورد و یا اگر
اسمی با حرف تعریف نکره (یک موش /موشی) تولید میکرد .پس از دستهبندی پاسخهای کودکان ،برای هر پاسخ اسم
جنس نمره ( ،)2برای هر پاسخ غیرجنس نمره (صفر) و برای هر پاسخ مبهم نمره ( )1/5درنظرگرفته شد و به این ترتیب
نحوه عملکرد هر کودک از طریق نمره کسب شده او در طول آزمون مشخصگردید.
آزمون دوم از دو بخش تشکیلشده بود .در بخش اول به تفکیک نوع جملههای دارای فعلهای حال ساده ،گذشته
ساده و حال مستمر ،پاسخ کودکان به پرسش "فقط یک" و "همه اعضای گروه" ثبت شد .چنانچه کودک پاسخ "همه
اعضای گروه"را انتخاب میکرد پاسخ او اسم جنس تلقی میشد و نمره " "2به آن تعلق میگرفت و و چنانچه پاسخ
"فقط یک" را انتخاب میکرد پاسخ او اسم غیرجنس تلقی میشد و نمره "صفر" به آن تعلق میگرفت .از بخش دو ،نوع
گروه اسمی تولید شده در جملۀ بازگوشده توسط کودکان ثبت شد .گروه اسمی نشان میداد که تفسیر کودک اسم
جنس بوده یا خیر .در این بخش نیز به تفکیک نوع جملههای دارای فعلهای حال ساده ،گذشته ساده و حال مستمر ،تولید
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اسم جمع برای اشاره به کل گروه نشان دهنده تفسیر اسم جنس و نمره تعلق داده شده به آن " "2بود و اسم مفرد معرفه
برای اشاره به یک نمونه نشاندهنده تفسیر اسم غیرجنس و نمره تعلق داده شده به آن "صفر" بود .در این آزمون نیز نحوه
عملکرد آزمودنیها از طریق نمره اکتسابی آنها در هر دو بخش مشخص شد.
در پژوهش حاضر به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی استفاده شده است .پژوهشگر جهت توصیف
دادههای خود عملکرد آزمودنی های هر یک از دو گروه سنی در دو آزمون صرفی و نحوی را در جدولهای جداگانه بر
اساس پاسخهای آنها نمایشداد و نمره هر آزمودنی را محاسبهکرد .آنگاه با توجه به پرسشهای پژوهش به تحلیل دادهها
پرداخت.
 .2-4تجزیه و تحلیل عملکرد کودکان دو گروه سنی  4-9و  5-4سال در آزمون درک و تولید اسم
جنس با استفاده از اطالعات صرفی
در این بخش میانگین پاسخهای  1آزمودنی از هر یک از دو گروه سنی  4-9و  5-4سال به صورت جداگانه بر اساس
نوع پرسش حاوی اسم جنس ،اسم غیرجنس و خنثی در جدولی ثبتگردید .همانگونه که پیشتر نیز بیانشد پاسخ اسم
جنس نمره " ،"2پاسخ اسم غیرجنس نمره "صفر" و پاسخ مبهم نمره " "1/5دریافت کرد .از آن جا که تعداد پاسخهای
مبهم آزمودنیهای هر دو گروه سنی در مجموع بسیار کم بود در بخش تحلیل دادهها از این گروه چشمپوشی شد .جدول
( )2میانگین پاسخهای اسم جنس و غیرجنس هر دو گروه آزمودنی را به تفکیک نوع پرسش نشانمیدهد:
جدول  )2میانگین عملکرد دو گروه سنی آزمودنی در آزمون صرفی برحسب درصد
گروه سنی
آزمودنی

2پرسش حاوی اسم جنس

2پرسش حاوی اسم
غیرجنس

2پرسش خنثی

پاسخ اسم

پاسخ اسم

پاسخ اسم

پاسخ اسم

پاسخ اسم

پاسخ اسم

جنس

غیرجنس

جنس

غیرجنس

جنس

غیرجنس

 4-9سال

%11/15

%91/15

%51/15

%49/15

%59

%41

 5-4سال

%39/15

%1/15

%12/15

%21/15

%15

%15

همانگونه که در جدول ( )2مشاهده میشود آزمودنیهای هر دو گروه سنی از اطالعات صرفی ارائه شده در قالب
اسم جمع (که یکی از نشانههای اسم جنس میباشد) استفاده کرده و تعداد اسم جنس بیشتری در پاسخ به پرسش حاوی
اسم جنس تولید کردند .دادهها گویای آن است که آزمودنیهای گروه سنی  5-4سال به مراتب عملکرد بهتری نسبت به
آزمودنیهای گروه سنی  4-9سال داشتند و بیشتر از امکانات صرفی استفاده کردند.
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 .2-4تجزیه و تحلیل عملکرد کودکان دو گروه سنی  4-9و  5-4ساله در آزمون درک و تولید اسم
جنس با استفاده از زمان و نمود فعل
در بخش اول آزمون نحوی اجرا شده ،پاسخ کودکان به پرسش "فقط یک" و "همه اعضای گروه"به تفکیک نوع
جملههای دارای فعلهای حال ساده ،گذشته ساده و حال مستمر ثبت شد .پاسخ "همه اعضای گروه" اسم جنس تلقی و
نمره " "2به آن تعلقگرفت و پاسخ "فقط یک"اسم غیرجنس تلقی و نمره "صفر" به آن تعلق گرفت .در این بخش
عملکرد آزمودنیهای هر دو گروه سنی به صورت میانگین پاسخ اسم جنس و غیرجنس برحسب درصد در جدول ()1
نمایشدادهشد.
جدول )1میانگین عملکرد دو گروه سنی آزمودنی در بخش اول آزمون نحوی برحسب درصد
بخش اول
حال ساده
گروه سنی

اسم جنس

گذشته ساده
اسم

غیرجنس

اسم جنس

حال مستمر

اسم
غیرجنس

اسم جنس

اسم
غیرجنس

 4-9سال

%51/15

%41/15

%41/15

%59/15

%41/5

%53/5

 5-4سال

%11/5

%91/5

%55/15

%44/15

%43

%52

دادههای جدول ( )1نشانمیدهد که آزمودنیهای هر دو گروه سنی از امکانات نحوی ارائه شده در قالب فعل دارای
زمان حال و نمود ساده استفاده کرده و تعداد پاسخ اسم جنس بیشتری در این حالت تولید کردند .به این معنی که
آزمودنیها ویژگیهایی که در قالب جمله دارای فعل حال ساده بیان میشد را به همه اعضای گروه تسّری دادند.
در بخش دوم آزمون نحوی ،نوع گروه اسمی تولید شده در جملۀ بازگوشده توسط کودکان ثبت شد .چنان چه
آزمودنی در بازگو کردن جمله بیان شده از اسم جمع استفاده کرده و ویژگی مورد نظر را به کل گروه تعمیم داده است،
پاسخ او اسم جنس تلقیشده و نمره " "2گرفته و چنان چه گروه اسمی را به صورت اسم مفرد بازگو کرده ،پاسخ او اسم
غیرجنس تلقیشده و نمره "صفر" به آن تعلق گرفته است .جدول ( )9میانگین عملکرد آزمودنیهای دو گروه سنی را به
تفکیک نوع فعل جمله نشان میدهد.
جدول  )9میانگین عملکرد دو گروه سنی آزمودنی در بخش دوم آزمون نحوی برحسب درصد
بخش دوم
حال ساده
گروه سنی

اسم جنس

گذشته ساده
اسم

غیرجنس

اسم جنس

حال مستمر
اسم

غیرجنس

اسم جنس

اسم
غیرجنس

 4-9سال

%12/5

%91/5

%55

%45

%51/15

%41/15

 5-4سال

%11

%14

%11/5

%92/5

%19/15

%91/15
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دادههای جدول ( )9نشانمیدهد که آزمودنیها بیشتر گروه اسمی جملههای دارای فعل حال ساده را به عنوان اسم
جنس تلقی کرده و آن را به صورت اسم جمع بازگو کردند .بر اساس دادههای جدولهای ( )1و ( )9عملکرد
آزمودنیهای گروه سنی  5-4سال در هر دو بخش آزمون نحوی بهتر از عملکرد آزمودنیهای گروه سنی  4-9سال بود.
یعنی آزمودنیهای این گروه سنی از امکانات نحوی ارائهشده بهتر و بیشتر در تفاسیر خود استفادهکردند.
 .9-4مقایسه بینگروهی عملکرد آزمودنیهای دو گروه سنی در درک و تولید اسم جنس در دو
آزمون صرفی و نحوی
پس از محاسبه عملکرد آزمودنیهای دو گروه سنی در هر یک از آزمونهای صرفی و نحوی میانگین عملکرد آنها در
جدولی جداگانه درج و با یکدیگر مقایسه گردید .الزم به ذکر است که در آزمون دوم که از دو بخش تشکیل شده بود،
میانگین عملکرد آزمودنیها در دو بخش محاسبه شد و در جدول ( )4درج گردید .جدول ( )4میانگین عملکرد
آزمودنیهای دو گروه سنی  4-9و  5-4سال را به تفکیک نوع آزمون نشان میدهد.
جدول  )4مقایسه بینگروهی عملکرد آزمودنیهای دو گروه سنی به تفکیک نوع آزمون برحسب درصد
نوع آزمون
گروه سنی

آزمون صرفی

آزمون نحوی

 4-9سال

%53

%52/15

 5-4سال

%19/5

%11/15

همانگونه که دادههای جدول ( )4نشان میدهد آزمودنیهای گروه سنی  5-4سال عملکرد بهتری در پردازش اسم
جنس از خود نشان دادند .می توان روند رشدی درک و تولید اسم جنس در دو گروه سنی را در نمودار ( )2مشاهده
نمود.

نمودار  )2مقایسه بینگروهی عملکرد آزمودنیهای دو گروه سنی به تفکیک نوع آزمون برحسب درصد
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نمودار ( )2بهوضوح نشان میدهد که به طورکلی کودکان به تناسب رشد سنی خود پیشرفت قابل مالحظهای در
پردازش اسم جنس نشان دادهاند.
 .4-4میزان استفاده کودکان دو گروه سنی از امکانات صرفی (شمار :مفرد و جمع) و امکانات نحوی
(زمان و نمود فعل) در پردازش اسم جنس
برای پیبردن به میزان بهره گرفتن آزمودنی های دو گروه سنی از امکانات صرفی و نحوی در هر یک از آزمونهای
اجرا شده ،میانگین پاسخهای اسم جنس آزمودنیها منحصراً از بخشهایی که به طور مشخص دارای امکانات صرفی
شمار (در آزمون نخست) و امکانات نحوی زمان و نمود فعل (در آزمون دوم) بودند ،محاسبهگردید .جدول ( )5میزان
استفاده آزمودنیهای دو گروه سنی از امکانات صرفی و نحوی را با یکدیگر مقایسه میکند.
جدول  )5مقایسه میانگین عملکرد آزمودنیهای دو گروه سنی در استفاده از امکانات صرفی و نحوی برحسب درصد
گروه سنی

امکانات صرفی

امکانات نحوی

 4-9سال

%65/55

%56

 5-4سال

%39/55

%63

دادههای جدول ( )5بهطور آشکار دو مطلب را بیانمیکند )2 :آزمودنیهای گروه سنی  5-4سال بیشتر از
آزمودنیهای گروه سنی  4-9سال از امکانات صرفی و نحوی موجود استفادهکردند و  )1آزمودنیهای هر دو گروه سنی
از امکانات صرفی بیشتری نسبت به امکانات نحوی در پردازش اسم جنس استفادهکردند .نمودار ( )1نیز گویای همین
مطالب است:

نمودار )1مقایسه میانگین عملکرد آزمودنیهای دو گروه سنی در استفاده از امکانات صرفی و نحوی برحسب درصد
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 .5نتیجهگیری
یکی از اهداف پژوهش حاضر ،بررسی عملکرد کودکان دو گروه سنی  4-9و  5-4سال در آزمون درک و تولید اسم
جنس با استفاده از اطالعات صرفی بود .با تحلیل داده های این آزمون آشکار شد که در مجموع توانایی آزمودنیهای
گروه سنی  4-9سال در پردازش اسم جنس با کمک گرفتن از اطالعات صرفی موجود در جمله متوسط بوده است.
آزمودنیهای این گروه سنی تا حدی متوجه اطالعات صرفی ارائه شده در بافت بودند و در مواردی که جمله بیان شده
حاوی اسم جنس بود ،آنها در پردازش اسم جنس موفقتر عملکردند ( %11/15اسم جنس در پاسخ به پرسش دارای
اسم جنس %51/15 ،اسم جنس در پاسخ به پرسش دارای اسم غیر جنس و  %59اسم جنس در پاسخ به پرسش خنثی).
آزمودنیهای گروه سنی  5-4سال توانایی خوبی در پردازش اسم جنس با استفاده از اطالعات صرفی موجود داشتند .این
گروه از آزمودنیها نسبت به اطالعات صرفی ارائه شده واکنش بهتری نشان داده و تعداد اسم جنس بیشتری در پاسخهای
خود داشتند ( %39/15اسم جنس در پاسخ به پرسش دارای اسم جنس %12/15 ،اسم جنس در پاسخ به پرسش دارای اسم
غیرجنس و  %15اسم جنس در پاسخ به پرسش خنثی) .بنابراین فرضیه  2مبنی بر اینکه کودکان فارسیزبان در دو گروه
سنی ( 4-9و  5-4سال) درجات متفاوتی از توانایی در درک و تولید اسم جنس با استفاده از امکانات صرفی
نشانمیدهند ،مورد تأیید قرار میگیرد.
بر اساس پیشبینی فرضیه  1کودکان فارسیزبان در دو گروه سنی ( 4-9و  5-4سال) درجات متفاوتی از توانایی در
درک و تولید اسم جنس با استفاده از امکانات نحوی (زمان و نمود فعل) نشان میدهند .دادههای جدولهای ( )1و ()9
که بهترتیب عملکرد کودکان دو گروه سنی را در دو بخش آزمون دوم نشان دادند ،گویای آن بودند که آزمودنیهای
 4-9ساله توانایی اندکی در تشخیص اطالعات نحوی موجود داشته و در هر دو بخش آزمون نحوی میانگین عملکرد
آنها در پردازش اسم جنس پایینتر از آزمودنیهای گروه سنی  5-4سال بوده است .آزمودنیهای گروه سنی  5-4نیز
توان ایی متوسطی در درک و تولید اسم جنس با توجه به امکانات نحوی داشتند .البته ذکر این نکته الزم است که
آزمودنی های هر دو گروه سنی در هر دو بخش در حالتی که جمله دارای فعل زمان حال و نمود ساده بود در پردازش
اسم جنس موفقتر عمل کردند .به این ترتیب میتوان ادعای فرضیه  1را مورد پذیرش قرار داد.
یکی دیگر از اهداف پژوهش حاضر مقایسه بینگروهی عملکرد آزمودنیهای دو گروه سنی  4-9و  5-4سال و ارائه
الگوی رشدی پردازش اسم جنس در این دو گروه سنی بوده است .با توجه به میزان عملکرد کودکان در هر یک از
آزمونهای صرفی و نحوی این پژوهش که در جدول ( )4ارائه شده است به خوبی میتوان روند رشدی درک و تولید
اسم جنس را به تناسب افزایش سن و رشد زبانی و شناختی مشاهده کرد .آزمودنیهای گروه سنی  4-9سال به میزان %53
و آزمودنیهای گروه سنی  5-4سال به میزان  %19/5قادر به پردازش اسم جنس در آزمون صرفی بودند .همچنین
آزمودنیهای گروه سنی  4-9سال ،به میزان  %52/15و آزمودنیهای گروه سنی  5-4سال به میزان  %11/15توانستند
تفسیر درستی از اسم جنس در آزمون نحوی داشته باشند .با توجه به این دادهها فرضیه  9مبنی بر روند رشدی پردازش
اسم جنس در دو گروه سنی تأیید میشود.
با توجه به فرضیه آخر ،کودکان فارسیزبان در هر دو گروه سنی بیشتر از امکانات صرفی (شمار :مفرد و جمع) در
مقایسه با امکانات نحوی (زمان و نمود فعل) برای تولید اسم جنس استفاده میکنند .دادههای جدول ( )5و نیز به تبع آن
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نمودار ( )1نشان میدهد که میزان استفاده کودکان  4-9سال از امکانات صرفی  %11/15و از امکانات نحوی  %51است.
همچنین کودکان  5-4سال  %39/15از امکانات صرفی و  %13از امکانات نحوی در درک و تولید اسم جنس استفاده
کردند .این داده ها گویای روند رشدی پردازش اسم جنس در دو گروه سنی آزمودنی و نیز میزان استفاده بیشتر
آزمودنیهای هر دو گروه سنی از امکانات صرفی در مقایسه با امکانات نحوی میباشد .بنابراین با توجه به این دادهها
میتوان فرضیه  4را نیز تأیید کرد.
در مجموع یافتهها نشان میدهند که بین رشد ظرفیتهای پردازشی و دانش عمومی کودکان از یک سو و رشد
تواناییهای آنها در تفسیر اسمهای جنس از سوی دیگر تعامل برقرار است .هر چه دانش کودکان و تواناییهای
پردازشی آنها بیشتر شود و آنها بهتر بتوانند اطالعات سطوح مختلف زبانی را با هم تلفیق کنند ،به همان نسبت احتمال
آنکه عبارتهای عام را بهتر و درستتر درک و تفسیر کنند بیشتر میشود .از مجموع یافتههای به دست آمده از
آزمونهای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که اگرچه تشخیص اسم جنس تنها به کمک یک قاعده ساده صورت
نمیگیرد و به مجموعهای از اطالعات صرفی ،نحوی و کاربردی نیاز دارد ،کودکان  5-9سال به تدریج میتوانند از
امکانات زبانی برای تولید و درک اسم جنس استفاده کنند و تشخیص و تفسیر اسم جنس فراتر از توانایی زبانی و شناختی
این کودکان نمیباشد.
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