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  چکیده

-بر مبناي طبقه آغازگرو  انواع فرایند از یکسو و گفتارطول پارهمیانگین بررسی پژوهش حاضر از  هدف
مقطع توان ذهنی آموزان کمنوشتاري دانش گفتماندر مند، گراي نظامئه شده در دستور نقشابندي ار

 )نفر 40هر پایه (توان ذهنیکم دختر آموزدانش 120آماري شامل  هنمون. استاي شهر تهران حرفهپیش
ابزار پژوهش . شوندیماي تصادفی انتخاب گیري خوشهبا استفاده از روش نمونه کهاست شهر تهران 

ند با ب 1110 در مجموع. ه استرسیدبه تأیید متخصصان  هاروایی آنو  ستامصور  داستان 4شامل 
. یابدافزایش میتحصیلی  هتعداد بند با باالرفتن پای. گردندمیبررسی  تحلیلی-ستفاده از روش توصیفیا

 66/4، 79/4، 33/4اي برابر با حرفهپیش ، دوم و سوماول هايبه ترتیب در پایهگفتار میانگین طول پاره
،  )درصد 10(ايرابطه، )درصد 13(رفتاري، )درصد 56(عبارتند از مادي فرایندهاانواع درصد رخداد  .است

به ترتیب فراوانی به این  آغازگررخداد انواع درصد . )تر از یک درصدکم(و وجودي) درصد 9(بیانی و ذهنی
- ، آغازگر حاشیه)درصد 23(و متنی) درصد 30(، فاعلی محذوف)درصد 43(فاعلی غیرمحذوف: شرح است

حاصل از این پژوهش مبنی بر این  نتیجه .)تر از دو درصدکم(و پیشایندشده و بینافردي )درصد 2(اي
رفتاري لی کاهش و فرایند ذهنی و یتحص هبا باالرفتن پای و بیانی ايرخداد فرایند مادي و رابطه است که

اي حرفهدوم پیش هگفتار مربوط به پایدر این پژوهش باالترین میانگین طول پاره. دهدافزایش نشان می
به طور کلی آغازگر  .شوددیده مینیز در آن  و آغازگر مرکب است که بیشترین فراوانی آغازگر متنی

  .شوددرصد بندها دیده می 30تنها در حدود مرکب 
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  مقدمه - 1
ها و انتخاب منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت آنتوان ذهنی به آموزان کمهاي زبانی دانشبررسی ویژگی

ري بررسی زبان گفتاري و یا نوشتا. هاي آموزشی از اهمیت بسیار برخوردار استشیوهترین مواد و مناسب
شناسی، واجح وسط در اًغالب هااین بررسی. اي دیرینه داردگرا سابقهآموزان از منظري صورتاین دانش

ن ایاز رغم آگاهی از این که ممکن است فرد در بیش از یکی ند و علیشدانجام می و معناشناسی نحو
 ، از جملهرویکردهاي جدیدتردر  .شدمیبه صورت مستقل بررسی  سطوح مشکل داشته باشد، هر یک

 شد و این امکان را براي هاي بالینیاي متفاوت نسبت به زبان وارد زمینههاندازچشم ،گرادستور نقش
هاي گوناگون و با موقعیتهاي گویشوان مبتال به اختالل زبانی را در مهارت تا فراهم کردپژوهشگران 

در پژوهش حاضر تالش شده است  ).2005، 1آرمسترانگ(غیرهاي بافتی گوناگون بررسی کنندتوجه به مت
اي حرفهمقطع پیشذهنی توان کم آموزانِدانش نوشتاردر  2گفتارعالوه بر بررسی میانگین طول پارهکه 

در سو نوع فرایند در فرانقش تجربی و از سوي دیگر نوع آغازگر در فرانقش متنی از یک ،)راهنمایی(
  . بررسی شودمند گراي نظامچارچوب دستور نقش

تجربی  فرانقش چهار طریق ازانسان  هتجرب مختلف هايجنبه، مندگراي نظامدستور نقشدر 
-هم طور به که )ابزارهاي انسجام(منطقیو ) بیان هشیو(، متنی)عامالن سخن(، بینافردي)موضوع سخن(

: 2004، 4نوو متیس 3هلیدي(یابدمی زبانی بازنمود ،باشند داشته وجود پیام در توانندمی موازي و زمان
حاضر  هازگر که موضوع مقالند و انواع آغدر ادامه دو فرانقش تجربی و متنی و از هر یک انواع فرای). 29

    .5شوند، به اختصار معرفی میاست
  نقش تجربیفرا - 1-1
 و بیرون جهان از ما تجارب با معنا این ،مد نظر است اللفظیتحت و محتوایی معناي تجربی نقشفرا در 

  :از سه عنصر اصلی تشکیل شده است از این منظر بند. شودمی متجلی بند در و است مرتبط نودر
در قالب گروه فعلی عینیت  و معموالً استرخداد یا عمل انجام شده در بستر زمان یک فرایند که  -1

 شوندو در قالب گروه اسمی در زبان نمایان می اندایی که در این فرایند درگیرهکنندهشرکت -2 ؛یابدمی
اي عینیت در قالب گروه قیدي یا حرف اضافه و معموالً اندي که با این فرایند در ارتباطاعناصر حاشیه -3

  .یابندمی
شوند و در مرز این فرایندها سه فرایند تقسیم می ايرابطه ،به سه گروه اصلی مادي، ذهنیها فرایند

 :، ماننددهندرخداد حادثه را نشان میفرایندهاي مادي . گیردقرار می بیانیوجودي و ، فرعی رفتاري
دوست ، نیدندیدن، ش :، مانندانداحساس و ذهنیت ؛ فرایندهاي ذهنی نمایانگرکردن ساختن، پختن، باز

                                                             
1- Armstrong, E. 
2- mean length of utterance (MLU) 
3- Halliday, M.A.K.   
4- Matthiessen, C.M. 

  . نمونه از زبان فارسی است هبه همراه ارائ) 260-250: 2004(مطالب این بخش برگرفته از هلیدي و متیسون -   5
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هاي صورت ،اي شخصیت بخشیدن و هویت دادن استهاي رابطهنقش اصلی فرایند ؛غیرهو  داشتن
به طور معمول به انسان نسبت داده ؛ فرایندهاي رفتاري مختلف فعل بودن نمونه بارز این فرایند است

؛ کردنشیدن، سرفهکنفس د مانندنشوشناختی را شامل میشود و رفتارهاي فیزیولوژیکی و روانمی
هاي داراي فرایند وجودي بند؛ کردنزدن، صحبتحرف مانند دنبه بیان چیزي اشاره دارفرایندهاي بیانی، 

  .وجود داشتن، باقی ماندن ، ماننداستوجود، هستی یا رخداد چیزي  هدهندنشان
  فرانقش متنی - 1-2

 بخشها بسیاري از زباندر . شودمی نامیده »1مبتدایی ساختار« دارددربر را معنایی هالی این که ساختاري
 نقطه »آغازگر« .شودنامیده می »2بخشپایان« یا »خبر« ،پیام هباقیماندو  »آغازگر« یا »مبتدا« بنداول 

 محور نویسنده یا گوینده واقع در و شودمی انتخاب نویسنده یا گوینده طرف از که است پیام متیعز
 از بیش که عنصري. است سازه ترینراستی دستیعنی  عبارت ای گروه اولین آغازگردر زبان فارسی . است
 مفعول فاعل،(کنندهشرکت نقش که است اسمی گروه گیردمی قرار بند آغازگر جایگاه در عناصر سایر

 و اصلی فعل کنند ایفا را آغازگر نقش توانندمی که دیگري هاي سازه. کندمی ایفا را) اسمی متمم صریح،
آغازگر  کنار در فرديبینا آغازگر. است )احتمال و علت شیوه، گستره، مکان، و زمان قیود(ايحاشیه هافزود

 افزوده، !)علی: مانند( 3ندایی آغازگر شامل فرديبینا آغازگر . دهد شکل را مرکب آغازگر تواندمی ،تجربی
گیرد گروه که افعال کمکی را در بر می، البته این شودمی 5ایستا خود فعلی عملگر و) شاید: مانند( 4وجهی

 از دیگري گروه. است با توجه به وجود فاعل مستتر در زبان فارسی به عنوان آغازگر در نظر گرفته نشده
 عناصر دهند، شکل را مرکب مبتداي تجربی مبتداي کنار در و گیرند قرار بند آغاز در توانندمی که کلمات
  . حروف ربط ، ماننداندمتنی

انجام شده  توان ذهنیزبان گفتاري یا نوشتاري کودکان کمدرباره هاي مختلفی ایران پژوهشدر 
متون خواندنی و آموزش نیز در مرکز  هتهی و اندتولیدي توجه داشته وهاي درکی برخی به جنبه. است

متون  هتهی :توان به این موارد اشاره کردبه عنوان نمونه می. از مطالعات بوده است دیگر توجه برخی
، یکنمیفضلی(ساس واژگان گفتاري و تولید نحومتون خواندنی بر ا ه؛ تهی)1372سرایی علیخان، (خواندنی

بررسی ؛ )1380دستجردي،(آموزان؛ زبان و گفتار دانش)1382رضوانی، (بررسی زبان بیانی؛ )1378
-بررسی مهارت؛ )1380کاریزنوئی،(کان طبیعی و کودکان نشانگان داوناي رشد درك نحو در کود مقایسه

هاي معناشناختی پسران مبتال به سندروم داون و پسران داراي نارسایی ذهنی غیر سندروم داون 
؛ )1384 دبیرمقدم،(ذهنی و منزوي هماندی دو کودك عقبهاي زبانتوصیف ویژگی؛ )1382افتخاري، (

دوست و ملکشاهی، رقیب(مرکب درك ساختارهاي نحوي ساده و توانایی کودکان سندروم داون در

                                                             
1- thematic structure 
2- rheme 
3- vocative 
4- mood adjunct 
5- finite verb operator 
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بندي خطاهاي ؛ طبقه)1389بیک و رمضانی، رستم(توان ذهنیر در نوشتار کودکان کم؛ انواع آغازگ)1388
  ). 1390بیک و رمضانی،رستم(توان ذهنیآموزان کمنوشتار دانشامالیی در 

هاي زبانی افراد داراي مند براي بررسی ویژگیگراي نظامهاي دیگري نیز از دستور نقشدر پژوهش
ابزار انسجام را از منظر فرانقش ) 1390(رمضانی :زبانی استفاده شده استداراي اختالل آسیب ذهنی یا 

فرایندهاي ) 1391(بازیار و آموزان عادي و داراي اختالالت یادگیري بررسی کرده استنشمنطقی در دا
  . مورد مطالعه قرار داده استرا پریش  زبان بیمارموجود در گفتار هشت 

آموزان عادي هاي زبان نوشتاري دانشمند براي بررسی ویژگیگراي نظامدر عین حال دستور نقش
چهارم و  هآموزان در دو پایی انشاهاي دانشبا بررس) 1387(نیافهیمنیز استفاده شده است، به عنوان نمونه 

کنند و تمایلی به استفاده میبیشتر از آغازگر ساده  آموزانپنجم ابتدایی عنوان کرده است که دانش
اول  هان پایآموزبا بررسی گفتار دانش نیز) 1388(دستجردي. ر مرکب و پیچیده ندارنداستفاده از آغازگ

مادي : و نتایج را به این شرح بیان کرده استمطالعه گانه را دبستان درصد فراوانی فرایندهاي شش
  ). درصد 2(، بیانی)درصد 5/6(، رفتاري)درصد 7(، وجودي)درصد 10(، ذهنی)درصد 5/61(

تار آموزان، تصویري از ابزارهاي انسجام متن، ساخبررسی توزیع انواع آغازگر و فرایند در نوشتار دانش
این محدودیت . دهددر اختیار ما قرار میرا آموزان توسط این دانشموضوعی و چگونگی بیان تجارب 

ها و آموزش لعکس آگاهی از ضعفآموزان ایجاد نماید و بااین دانشدر نوشتار مشکالتی  تواندابزارها می
بخش در و پایان زگراهمیت نقش آغا. تواند به ویژه کیفیت نوشتار را ارتقاء بخشدشده میریزيبرنامه

  . نیز مورد تأیید قرار گرفته است) 2007( 1هاي دیگري چون ونگپژوهش
توان ذهنی ها و عملکرد زبانی کودکان کمتوانایی ههاي بسیاري دربارنیز پژوهشدر خارج از ایران 
هاي الگو با بررسی) 2008(3ویلسون و 2مولر: موارد اشاره کرداین توان به جمله می انجام شده است، از آن

-نقششناسی بین یک فرد مبتال به زوال عقل و یک فرد عادي با استفاده از چارچوب زبان ههاي مکالم
یک فرد مبتال به زوال  ،هاي ارتباطی و شناختی بسیارگیرند که با وجود ضعفمند نتیجه میگراي نظام

طوالنی موفق شود و نقش مثبتی در تعامل ایجاد  هبود که در هدایت و حفظ یک مکالم عقل قادر خواهد
هایی در نحو نشان دادند که گروه مبتال به نشانگان داون با وجود محدودیت )2002( 5و چپمن 4مایلز .کند

. تري نسبت به گروه عادي داشتندنحو و واژگان به لحاظ محتواي موضوعی و بیان داستان عملکرد قوي
داون مشکالت گفتاري بسیاري دارند و  ریافتند که کودکان مبتال به نشانگاند) 2005(و همکاران 6رایس

و همکاران  7بردکاي رینینگ .تري در مقایسه با واژگان قرار داردشان نیز در سطح پایینرشد نحوي

                                                             
1- Wang, I. 
2- Müller, N. 
3- Wilson, T.  Brent  
4- Miles, S. 
5- Chapman, R.S. 
6- Rice, M.L. 
7- Kay-Raining Bird, E. 
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هایی چون ساختار روایت، توان ذهنی از جنبهآموزان کمهاي دانشبا بررسی ساختار روایت) 2008(
 هايداون توانایی آموزان مبتال به نشانگانجموع دانشند که در مزبانی، امالء و غیره بیان داشتپیچیدگی 

. ها قابل قیاس استهمتایان عادي آن که با دهندمیبسیاري در روایت گفتاري و نوشتاري از خود نشان 
- داون در مقایسه با گروه عادي پاره نشانگاننشان دادند که کودکان مبتال به ) 2008(و همکاران 1پرایس

تري تولید هایی با ساختار سادهفعلی و جمله هاي اسمی،تر و گروهتر و با پیچیدگی کمگفتارهاي کوتاه
- ذهنی کوتاهتوانکمهاي افراد نیز گویاي آن است که روایت) 1991(و همکاران 2پژوهش کرنان. کنندمی
 است به لحاظ ساختاري شبیه به داستان دارد ولیهاي بیشتري به نسبت تصحیح از افراد عادي است و تر

  .کردندتوان اعمال میکه سخنگویان غیرکم استهایی شبیه به تصحیحجوش آنها هاي خودو تصحیح
  

  هشروش پژو - 2
-نوشتار دانشگفتار در میانگین طول پارهابتدا  تحلیلی-با استفاده از روش توصیفیحاضر در پژوهش 

هاي مختلف با فراوانی هر یک از انواع فرایند و آغازگر در پایه و سپس بررسی توان ذهنیآموزان کم
که  استتوان ذهنی مقطع راهنمایی شهر تهران آموزان کمآماري، کل دانش هجامع. دمقایسه ش یکدیگر

هاي این پژوهش انجام شد، یعنی در بر طبق کتاب آمار آموزش و پرورش در سالی که گردآوري داده
آموزش و پرورش استثنایی کشور،  سازمان توسعه و مدیریتمعاونت (آموز بوددانش 835برابر با  1387
نفر  40،اول هنفر پای 40(ايحرفهپیشآموز مقطع دانش 120شامل آماري این پژوهش  هنمون). 43: 1387
- گیري تصادفیاست که با روش نمونه) دو دخترانه و دو پسرانه(در چهار مدرسه ،)نفر سوم 40و دوم 

ه شامل چهار تساخآموزان از آزمونی محققاین دانشنوشتار  هراي گردآوري نمونب .اي انتخاب شدخوشه
- روان، شناسیزبان اندتایید اساا که روایی و مناسب بودنشان به تهداستان. گردیدداستان مصور استفاده 

که  3هاي تصویريقصه مدارس رسیده بود، از کتابِو نیز مدیران و مربیان  شناسی کودکان استثنایی
 یآزمونپیش طی و ندانتخاب شد ،کودکان تهیه شده بود مصور براي داستانِ با هدف تمرین روایت دقیقاً

- استفاده از داستان مصور به عنوان آزمون، در برخی از پژوهش .شان اطمینان حاصل شداز مناسب بودن
   .قرار گرفت یدیامورد ت نیز) 2004(و همکاران 4و رایلی) 2002(جمله مایلز و چاپمناز هاي خارجی 

  
  
  
  

                                                             
1- Price, J. R. 
2- Kernan, K.T. 

  )1385(عربلو و رزاقی نگاه کنید به   -  3
4- Reilly, J. 
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  هایافته - 3
آموزان داستان نوشته شده بر مبناي تصاویر ارائه شده به دانش 120هاي این پژوهش شامل تعداد داده

اول : هاي مختلف به این شرح استتوزیع بندها در پایه. گیردبند را در برمی 1110است که در مجموع 
به این ترتیب با . بند 393اي حرفهبند و سوم پیش 379اي حرفهبند، دوم پیش 338اي، حرفهپیش

ها در هر پایه به تعداد واژه. یابدآموزان افزایش میتحصیلی تعداد بند در نوشتار این دانش هباالرفتن پای
  .1832: ايحرفه، و سوم پیش1817: ايحرفه، دوم پیش1464: ايحرفهاول پیش: این شرح است

  هاي تحصیلی مختلفگفتار در پایهطول پارهمیانگین  - 3-1
همیشه اختالفی بین توانش و کنش در این کودکان . توان ذهنی کار دشواري استارزیابی کودکان کم

 ايواژهگفتارهاي تکپاره هاست تا بتوان رشد زبان از مرحلنیاز مند این به روشی نظام بنابر. شوددیده می
 هه ارائدر زمین )1973(2براون). 2002، و همکاران  1چنگاپا(تا الگوهاي زبانی بزرگساالن را مطالعه کرد

- میانگین طول پاره(ساخت جمله هوي پنج مرحل. رده استچنین ارزیابی نقش بزرگی ایفا ک براي الگو
زمان معرفی این معیار،  از. ها مشترك استزبان هرسد در رشد همنظر میمعرفی کرده است که به ) گفتار

  : ترین ابزارهاي ارزیابی بوده استگفتار یکی از مهمطول پاره
در این مرحله کودك توالی  :)75/1تکواژ یا  MLU=1-2(هاي معنایی و روابط نحوي نقش -1 همرحل
تکواژهاي دستوري و تغییر و تعدیل معنایی  -2مرحله  .دهدهم قرار می فعل را در کنار-اسم

)MLU=2–5/2  هاي واژه براي نشان دادن دستور کودك شروع به تغییر پایانه :)تکواژ 25/2با میانگین
کودك کاربرد  :)تکواژ 75/2با میانگین  MLU=5/2–25/3(سازه وجهی جمالت ساده -3 مرحله .کندمی

 25/3با میانگین  MLU= 25/3-75/3(گیريدرونه -4 همرحل .کندپرسشی و امري را شروع میجمالت 
با  MLU=75/3–25/4(پایگیهم -5 همرحل. کندکودك شروع به استفاده از جمالت پیچیده می). تکواژ

   .هاي بیشتري استفاده کندکودك ممکن است از حروف ربط و نقش :)تکواژ 4میانگین 
واژه به بند در هر پایه ت تعداد بهاي تحصیلی مختلف، نسگفتار در پایهبراي بررسی طول پاره

-، در دوم پیش33/4اي برابر با حرفهاول پیش هگفتار در پایین ترتیب، طول پارهبه ا. محاسبه شده است
گفتار در اول به عبارتی طول پاره. است 66/4اي برابر با حرفهو در سوم پیش 79/4اي برابر با  حرفه
این مقایسه نشان داده شده  1 در نمودار. شترین استاي بیحرفهترین و در دوم پیشاي کمحرفهپیش
  :است

                                                             
1- Chengappa, S.  
2- Brown, R.  
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  هاي تحصیلی مختلفدر پایه گفتارمیانگین طول پاره -1 نمودار
پنجم از  هها در مرحلرسد آن، به نظر میآموزانگفتار در نوشتار این دانشبا توجه به میانگین طول پاره

شاهد آغازگرهاي مرکب شامل آغازگر رود که انتظار میقرار دارند و ) 1973(لگوي پیشنهادي براونا
  . گیردمطالب مورد بررسی قرار میدر ادامه آموزان باشیم که هاي این دانشوشتهوجهی و متنی نیز در ن

  مختلفهاي تحصیلی در پایهندها یانواع فرا بررسی توزیع - 3-2
آموزان دیده شتار این دانشدر نو هافرایند هدهد که همفرانقش تجربی نشان می بررسی نوشتار از منظر

  . شوددر ادامه نتایج این بررسی در قالب نمودار شرح داده می. شودمی
  ايحرفهاول پیش هفرایندها در پایهر یک از انواع درصد رخداد فراوانی و  -3-2-1

 55با  یانیند بیفرا. شودمیرا شامل ندها یدرصد کل فرا 60مورد رخداد،  201با  ،يند مادیه فراین پایدر ا
فرایند . شوندکل فرایندها را شامل میدرصد  14و  16مورد رخداد، به ترتیب  45اي با مورد و رابطه

در عین . دهدیم ندها را تشکیلیدرصد کل فرا 4است و تنها  کم رخداترین یلیتحص هین پایدر ارفتاري 
فراوانی  2در نمودار  .مشاهده نشد ياحرفهشیه اول پیآموزان پادانش يهادر نوشته يند وجودیحال، فرا

  .اي نشان داده شده استحرفهاول پیش هراوانی هر یک از فرایندها در پایو درصد ف
 

  
  ايحرفهدرصد فراوانی انواع فرایند در پایه اول پیش -2 نمودار

4

4.2

4.4
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5
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حرفھپیشدوم
ای
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گفتارپارهطول

ماديفرایند
201
60%

ذهنیفرایند
21

6%

ايرابطهفرایند
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14%

رفتاريفرایند
14

4%

بیانیفرایند
55
16%

وجوديفرایند
0
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  ياحرفهشیه دوم پیندها در پایک از انواع فرایو درصد رخداد هر  یفراوان -3-2-2
بعد از . است ترینفراوانشود و درصد کل فرایندها را شامل می 58مورد رخداد،  214با  يند مادیفرا
بیانی و  .شوددرصد کل فرایندها را شامل می 15مورد رخداد داشته است و  57 يرفتار يندهای، فرايماد

-درصد کل فرایندها را در برمی 8و  9و  10رخداد، مورد  28و  43و  38به ترتیب با  ايو رابطه ذهنی
. آموزان مشاهده شده استدانش يهاز در نوشتهین يند وجودیدو مورد فرا یلیتحص هین پایدر ا. گیرند

  .دهداي نشان میحرفهدوم پیش هانی هر یک از فرایندها را در پایفراوانی و درصد فراو 3نمودار 
  

  
  ايحرفهدوم پیش هپایدرصد فراوانی انواع فرایند در  -3نمودار 

  
  ياحرفهشیه سوم پیندها در پایک از انواع فرایهر  درصد فراوانی -3-2-3

از  یمینحدود مورد رخداد،  208با ن است و یبسامدترپر يند مادیز همچنان فراین یلیه تحصین پایدر ا
بعد . گیرددر بر میندها را یفراکل درصد  18مورد رخداد،  73با  يند رفتاریفرا. شودیندها را شامل میفرا

درصد کل  9و  10، 11 مورد، 35و  41، 42اي به ترتیب با فراوانی و رابطهبیانی  ،ذهنیفرایند از آن 
در  يند وجودیفرا. دیآیبه شمار مرخدادترین اي کمبه این ترتیب فرایند رابطه .شوندفرایندها را شامل می

 هرصد فراوانی انواع فرایند در پاید 4نمودار  .ز مشاهده نشدین یلیه تحصین پایآموزان ادانش يهانوشته
  .دهداي را نشان میحرفهسوم پیش

  

 ,214 ,مادي
58%

%9 ,34 ,ذهنی

ايرابطه , 28, 
8%

رفتاري
57

15%

%10 ,38 ,بیانی
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  ايحرفهسوم پیش هدر پایدرصد فراوانی انواع فرایند  -4نمودار 

  
  هاي تحصیلی مختلفانواع فرایندها در پایه فراوانیدرصد  همقایس - 3-3

فرایند ذهنی از  و تحصیلی دارد هیشترین فراوانی را در بین سه پایباي فرایند مادي اول حرفه هدر پای
اول پیش  هیانی نیز بیشترین فراوانی به پایاي و بدر مورد فرایند رابطه. ترین فراوانی برخوردار استپایین
در  رخداد فرایند ذهنی. ه استبیشترین مورد رخداد فرایند رفتاري در سوم مشاهده شد. اي تعلق داردحرفه

هاي مختلف نشان درصد فراوانی فرایندها را در پایه ،5نمودار  .اي برابر بوده استحرفهدوم و سوم پیش
  . دهدمی
  

  
  هاي مختلفمقایسه درصد فراوانی هر فرایند در پایه -5 نمودار 

  
ذهنی و و فراوانی فرایند  تحصیلی کاهش اي با باالرفتن پایهیانی و رابطهفراوانی فرایند مادي، باین  بنابر

  6ها در نمودار درصد رخداد هر فرایند در کل داده. تحصیلی افزایش یافته است اي با باالرفتن پایهرابطه
 . نشان داده شده است
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  هادرصد فراوانی هر فرایند در کل داده -6نمودار 

 56دهد که به طور کلی می هاي مختلف نشانبررسی میانگین درصد فراوانی هر فرایند در پایه
 16اي با رابطهبعد از آن به ترتیب، . آیدشمار میپررخدادترین به صد کل فرایندها، مادي بوده است ودر

  . قرار دارنددرصد  9درصد، بیانی و ذهنی با  10درصد، رفتاري با 
  انواع آغازگرو درصد رخداد  یفراوان بررسی - 3-4

گروه  سهمند، انواع آغارگر به گراي نظاممتنی در چارچوب دستور نقشدر این بخش بر مبناي فرانقش 
 خود شامل آغازگر ندایی :بینافردي آغازگر -2 .)چون؛ و: مانند( آغازگر متنی -1: شودقسیم میتکلی 

محذوف و (شامل آغازگر پیشایندشده، فاعلی :تجربیآغازگر  - 3؛ )باید: مانند( و وجهی !)علی جان: مانند(
-که تعداد آغازگر ندایی و وجهی در دادهبا توجه به این .)امروز: مانند(اي، مفعولی و حاشیه)محذوفغیر 

ینافردي در هاي مورد در مقایسه با سایر آغازگرها بسیار کم بود، این دو مورد تحت همان عنوان آغازگر ب
    .شوندمقایسه وارد می

  ايحرفهاول پیش اوانی رخداد انواع آغازگر در پایهفر -3-4-1
مورد رخداد برابر  186آغازگر فاعلی غیرمحذوف با  دهد کهها در این پایه نشان میبررسی نوشتار آزمودنی

مورد  137آغازگر فاعلی محذوف با . آیددرصد کل آغازگرها در این پایه پربسامدترین به شمار می 43با 
 22مورد رخداد و  96آغازگر فاعلی، آغازگر متنی با  از بعد. درصد دیگر آغازگر پربسامد است 32برابر با 

درصد  2تر از درصد رخداد سایر آغازگرها کم. درصد در مقایسه با دیگر آغازگرها فراوانی بیشتري دارد
  .دهداي نشان میحرفهاول پیش هفراوانی انواع آغازگر را در پای درصد 7نمودار  .است

  

 ,623 ,مادی
56%

%9 ,106 ,ذھنی

ایرابطھ , 108, 
10%

 ,144 ,رفتاری
13%

 ,134 ,بیانی
12%
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  ايحرفهاول پیش هآغازگر در پایدرصد فراوانی انواع  -7نمودار

   ياحرفهشیه دوم پیانواع آغازگر در پا یفراوان -3-4-2
درصد کل آغازگرها، پربسامدترین  41مورد رخداد برابر با  208آغازگر فاعلی غیر محذوف با  در این پایه

مورد  20و  127، 143اي با بعد از آن به ترتیب، آغازگر فاعلی محذوف، متنی و حاشیه. آیدبه شمار می
بوده  سایر آغازگرها زیر دو درصدفراوانی . شونددرصد آغازگرها را شامل می 4و  25، 28رخداد به ترتیب 

  . به تصویر درآمده است 8اي در نمودار حرفهدو پیش رصد فراوانی انواع آغازگر در پایهد. است

  
  ايحرفهپیشدوم  هرصد فراوانی انواع آغازگر در پاید -8 نمودار

  ياحرفهشیه سوم پیانواع آغازگر در پا و درصد یفراوان -3-4-3
مورد رخداد برابر  153فاعلی محذوف با و درصد  45مورد برابر با حدود  228آغازگر فاعلی غیرمحذوف با 

اي با حاشیه درصد و آغازگر 20مورد برابر با  104آغازگر متنی با . دهندآغازگرها را تشکیل میدرصد  30
تر از دو درصد رخداد سایر آغازگرها کم. گیرنددرصد کل آغازگرها را در بر می 3برابر با مورد رخداد  15

  . شوددیده می 9اي در نمودار حرفهسوم پیش هرصد فراوانی انواع آغازگر در پاید .بوده است
  

%22 ,96 ,متنی

%1 ,5 ,بینافردی

محذوففاعلی , 
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غیرفاعلی
 ,186 ,محذوف

43%
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%1 ,7 ,پیشایندشده ایحاشیھ , 20, 4%
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  ايحرفهسوم پیش هرصد فراوانی انواع آغازگر در پاید -9 نمودار

  هاي تحصیلی مختلفرخداد انواع آغازگر در پایه مقایسه - 3-5
ر فاعلی محذوف و بینافردي اي، آغازگحرفهسوم پیش هد آغازگر فاعلی غیر محذوف به پایبیشترین رخدا

 .داي تعلق دارحرفهدوم پیش هبه پایاي گر متنی، پیشایندشده و حاشیهاي، آغازحرفهاول پیش هبه پای
به طور کلی پربسامدترین آغازگرها به ترتیب فاعلی غیر محذوف،  ،در نمودار مشهود استطور که همان

درصد فراوانی انواع آغازگر در  10نمودار . ، پیشایندشده و بینافردي استايفاعلی محذوف، متنی، حاشیه
  .دهدهاي تحصیلی مختلف را نشان میپایه

  
  هاي تحصیلی مختلفآغازگر در پایهدرصد فراوانی انواع  همقایس -10 نمودار

  
دهد و درصد کل آغازگرها را تشکیل می 43از میان انواع آغازگر، آغازگر تجربی فاعلی غیر محذوف 

 2اي با درصد، حاشیه 23درصد، متنی با  30بعد از آن به ترتیب فاعلی محذوف با . پررخدادترین است
درصد فراوانی انواع  .درصد است 2تر از پیشایندشده و بینافردي کمفراوانی آغازگر . گیرنددرصد قرار می

  . نشان داده شده است 11ها در نمودار آغازگر در مجموع داده

محذوففاعلی , 
155, 30%
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44%
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21%
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  هادرصد فراوانی انواع آغازگر در مجموع داده -11 نمودار

پیچیدگی زبانی و تواند به نوعی نمایانگر سطح جا حائز اهمیت است که میبررسی انواع آغازگر از آن
موزان نشان آوجود آغازگر متنی و وجهی در نوشتار این دانش. شمار آیدموزان بهآرشد زبانی در این دانش

  . توانایی دارند مرکب و غیره ،امري ،دهد که تا چه اندازه در بیان جمالت وجهیمی
  

  آغازگر مرکب
  
  

  پایه تحصیلی

متنی و 
  تجربی
  
  

بینافردي، 
  تجربی

متنی، 
  بینافردي،تجربی

  مجموع

  100  1  4  95  اول
  129  1  2  126  دوم
  106  1  2  103  سوم

  هاي مختلف تحصیلیفراوانی رخداد آغازگر مرکب در پایه -1جدول 
  

اول  هدر پای. مختلف نشان داده شده استهاي زگر مرکب در پایهادرصد فراوانی آغ -12در نمودار 
اي رخداد حرفهدوم پیش هدر پای. کار رفته استبندها آغازگر مرکب به ددرص 28اي در حدود حرفهپیش

نیز در اي حرفهسوم پیش هدر پای. رسددرصد بندها می 34گر مرکب کمی افزایش یافته و به حدود زآغا
  . شودبندها دیده میدرصد  27حدود 

محذوففاعلی , 
435, 30%

غیرفاعلی
 ,620 ,محذوف

43%

 ,331 ,متنی
23%

 ,پیشایندشده
12, 1%

ایحاشیھ , 
39, 2%

 ,بینافردی
12, 1%
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  هاي تحصیلی مختلفدرصد فراوانی آغازگر مرکب در پایه -12نمودار 

  
  
  گیرينتیجه - 4

مختلف  سه منظراز اي شهر تهران حرفهآموز مقطع پیشدانش 120در پژوهش حاضر گفتمان نوشتاري 
بررسی  مندنظاماي گرنوع فرایند و نوع آغازگر در چارچوب دستور نقشگفتار، میانگین طول پارهشامل 

  . شد
اي برابر با حرفهاول پیش هآموزان، که به ترتیب در پایگفتار در این دانشبا بررسی میانگین طول پاره

-، انتظار میبرآورد شد 66/4اي برابر با حرفهو در سوم پیش 79/4اي برابر با  حرفه، در دوم پیش33/4
استفاده از حروف ربط  هدهندباشیم که نشانمرکب تحصیلی شاهد رخداد آغازگر  هرفت که در هر سه پای

 هست که در پایعین حال جالب توجه ادر . کندیید میاتحلیل آغازگر این موضوع را ت. ستو ابزار انسجام ا
متنی مرکب و دیگر است، بیشترین فراوانی آغازگر  هگفتار بیشتر از دو پایطول پاره اي کهحرفهدوم پیش

 هاي کمتر از پایفهحراول پیش هگفتار در پایالبته با وجود اینکه میانگین طول پاره. را نیز شاهد هستیم
اي حرفهسوم پیش هپای بادر این پایه  و آغازگر متنی اي است، رخداد آغازگر مرکبدوم و سوم پیش حرفه

   .استتقریبا برابر 
 »مادي« درصد کل فرایندها 56 دهد کهموزان نشان میآبررسی نوع فرایند در نوشتار این دانش

 ؛درصد 10 ايرابطهدرصد،  13رفتاري بعد از آن به ترتیب، . که به این ترتیب پررخدادترین است است
هاي در بین پایه .شوندتر از یک درصد فرایندها را شامل میدرصد و وجودي، کم 9بیانی و ذهنی، 

ها بوده تر از سایر پایهاي بیشتر و فرایند ذهنی کماول حرفه همادي در پای ندیدرصد فراوانی فرامختلف، 
درصد . اي تعلق داردحرفهاول پیش هاي و بیانی نیز به پاییند رابطهفرا درصد فراوانیبیشترین . است

. ها استبیشتر از سایر پایهاي حرفهاي و وجودي در دوم پیشحرفهفرایند رفتاري در سوم پیش فراوانی
وهش دستجردي این نتایج با نتایج پژ .اي برابر بوده استحرفهرخداد فرایند ذهنی در دوم و سوم پیش

سو همآموزان اول ابتدایی عادي اي در گفتار دانشمبنی بر باالتر بودن فرایند مادي و رابطه) 1388(
کند و تحصیلی کاهش پیدا می هاي با باالرفتن پایمادي و رابطهبه طور کلی فراوانی فرایند  .است

  .  کندبالعکس فراوانی فرایند ذهنی و رفتاري افزایش پیدا می

0%

10%

20%

30%

40%

ایحرفھپیشاول ایحرفھپیشدوم ایحرفھپیشسوم

مرکبفعل
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دهد که آغازگر مند نشان میگراي نظامآموزان از منظر فرانقش متنی در دستور نقشبررسی نوشتار دانش
فراوانی آغازگر . دارد و پررخدادترین استرا دربر درصد کل آغازگرها 43تجربی فاعلی غیر محذوف 

پیشایندشده و بینا فردي درصد و  2اي درصد، آغازگر حاشیه 23درصد، آغازگر متنی  30فاعلی محذوف 
سوم  هد آغازگر فاعلی غیر محذوف به پایبیشترین رخداها، پایه نبی در مقایسه. درصد است 2تر از کم

گر متنی، پیشایندشده و اي، آغازحرفهاول پیش هر فاعلی محذوف و بینافردي به پایاي، آغازگحرفهپیش
سوم  هد آغازگر فاعلی غیر محذوف به پایشترین رخدابی .اي تعلق داردحرفهدوم پیش هبه پایاي حاشیه
ده و ی، پیشایندشاي، آغازگر متنحرفهاول پیش هر فاعلی محذوف و بینافردي به پایاي، آغازگحرفهپیش

   .اي تعلق داردحرفهدوم پیش هاي به پایحاشیه
درصد  30در مجموع تنها در . بوده استاي حرفهدوم پیش هپای دربیشترین رخداد آغازگر مرکب 

هاي مورد با توجه به اینکه عنصر اصلی در آغازگرهاي مرکب نمونه. شودبندها آغازگر مرکب دیده می
که ساختار متون نوشتاري این گرفت  توان نتیجهاست، می) شامل انواع حروف ربط(بررسی، آغازگر متنی

تر است و استفاده از حروف ربط و سایر آغازگرها در کمآموزان بیشتر از جمالت ساده تشکیل شده دانش
  . همخوانی دارد) 1387(نیا که از این منظر با نتایج پژوهش فهیم شوداز یک سوم بندها دیده می

. مند قابل توصیف استوب دستور نقشگراي نظامچموزان در چارآبه طور کلی نوشتار این دانش
عادي این  عملکرد نسبتاً هدهندنشانتواند فرایندها و آغازگرها می الگوهاي مشاهده شده در توزیع انواع

هاي فاقد آغازگر ها به ندرت ساختدر نمونه، به ویژه آنکه هاي گفتمانی باشددر جنبه آموزاندانش
   .شودتواند با دشواري مواجه کند دیده میتجربی یا فرایند که انتقال پیام را می

  
  

  منابع
با  داونهاي معناشناختی در پسران مبتال به سندرم اي مهارتبررسی مقایسه«). 1382(افتخاري، زهرا

 ،مازندرانعلمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  همجل ؛»پسران داراي نارسایی ذهنی غیرسندرم داون
  .68-64 .صص 41شماره  13جلد 

زبان در چارچوب پریش فارسیتحلیل فرایندهاي موجود در گفتمان افراد زبان«). 1391(بازیار، مهدي
  .دانشگاه عالمه طباطبایی ، دکتري هرسال ؛»مندگراي نظامشناسی نقشزبان

مانده ذهنی و منزوي و تحلیل  هاي زبانی دو کودك عقبیتوصیف ویژگ«. )1384(دبیرمقدم، محمد
 .228-200، صص شناختی فارسیهاي زبانپژوهش ؛»پیامدهاي آن

. هاي گفتار و زبان کودکان عقب مانده ذهنیطرح بررسی ویژگی). 1380(دستجردي کاظمی، مهدي
  .پژوهشکده کودکان استثنایی: تهران

 هاساس نظری آموزان پایه اول دبستان بر توصیف گفتار دانش«). 1388(دستجردي کاظمی، مهدي
   . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتري ؛ رساله»مند هلیدي  گراي نظام نقش
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آموزان شناختی خطاهاي امالیی دانشتوصیف زبان«). 1389(رمضانیاحمد فرشی، آتوسا و بیک ترستم
، )36پیاپی ( 2شماره ، سال دهم ،پژوهش در حیطه کودکان استثنایی؛ »پذیرکم توان ذهنی آموزش

  .149-122صص
آموزان توصیف انواع آغازگر در بیان نوشتاري دانش«). 1390(رمضانیاحمد بیک تفرشی، آتوسا و رستم

مند گراي نظامتوان ذهنی مقاطع مختلف شهر تهران بر مبناي فرانقش متنی دستور نقشکم
  .282-267. ، صص41 هشمار، ثناییتکودکان اسایرانی  هفصلنام ؛»هلیدي

اي در کودکان  هاي زبانی بیانی از دیدگاه پیمانه بررسی تفاوت نیمرخ«). 1382(رضوانی جونقانی، فاطمه
علوم بهزیستی گاه دانش ،نامه کارشناسی ارشد پایان ؛»پنج ساله عقلی نشانگان داون و کودکان طبیعی

 .و توانبخشی
در درك توانایی کودکان سندروم داون فارسی زبانی « .)1388(ملکشاهیعاطفه دوست، شهال و رقیب

  .76-57 .، صص39 هشمار ،فصلنامه زبان و ادب پارسی؛ »ساختارهاي نحوي ساده و مرکب
ي و داراي آموزان عادکاربرد ابزارهاي انسجام در گفتمان نوشتاري دانش همقایس«). 1390(رمضانی، احمد

  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،دکتري ؛ رساله»اختالل یادگیري
ذهنی  هماند متون خواندنی بر اساس واژگان گفتاري کودکان عقب هتهی«). 1372(ان، سوفیاسرایی علیخ
دانشگاه آزاد  ،کارشناسی ارشد هنام پایان ؛»هاي استثنایی تهران اول دبستان هپذیر براي پای آموزش

  . اسالمی واحد تهران
  .انتشارات مدرسه: تهران .)2(هاي تصویري قصه). 1385(سعید تصویرگر رزاقیعربلو، احمد و 

متون خواندنی کاربردي بر اساس بررسی واژگان گفتاري و تولید  هتهی«). 1378(فضلی یکنمی، حسین
کارشناسی  هنامپایان ؛»هاي شهر تهران دوم دبستان هپذیر پای ذهنی آموزش هماند نحو کودکان عقب

  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي، ارشد
هاي گر از منظر رویکرد هلیدي در کتابگرایانه آغازتوصیف و تحلیل نقش«. )1387(فرزیننیا، مفهی

 .، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدکتري هرسال ؛»آموزان دبستانفارسی و انشاهاي دانش
اي رشد درك نحو در کودکان طبیعی و کودکان نشانگان  بررسی مقایسه«). 1380(کاریزنوئی، نرگس

  .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،کارشناسی ارشد هنام پایان ؛»ساله عقلی 5و 4اون د
آمار سازمان آموزش و پرورش ). 1387(سازمان آموزش و پرورش استثنایی معاونت توسعه و مدیریت
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