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  چکیده

طبیعی  ترتیب ارگیريک به در زمینۀ ئون آدریانوس وندایکدیدگاه ت با هدف ارزیابیِ حاضر مقالۀ
به  کودکانگونگی تشکیل گفتمان و متن در ذهن شناخت و چ به منظور و بندي متن درسازمان

 در دو منطقۀ پنجم ابتدایی پایۀ اي کودکانِه نوشته دست ین منظوره انگارش درآمده است و ب
نتیجه . اند بررسی و تحلیل شده ، گردآوري،مذکور دیدگاه یک و نوزده شهر تهران در چارچوب

در  وندایک دایی در شهر تهران از دیدگاهپنجم ابت پایۀ کودکانِ: که دهدبررسی نشان می این
 در این شده مطرح و از میان هفت مالك ،کنند استفاده می هاي خود نوشته دست بندي سازمان
 سامدب بیشترین و کمترین ترتیب به »کوچک - بزرگ« و »مشمول - شامل«هاي  ، مالكدیدگاه
ها  محدود برخی مالك و رگیري گستردهکا به عالوه بر این،. ها دارندهاي آن در نوشته وقوع را
  .دردا شناختی تبیینِ

  .واره طرحترتیب طبیعی، ، پنجم ابتدایی پایۀ آموزانِ ، دانشمتن بنديِ سازمان :ها کلیدواژه
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  مقدمه .1
انتظارات و نیازهاي خواننده و تالش  متن فضایی است جهت تعامل میان ،1هوي به عقیدة

پس ضرورت دارد که این نیازها . )1: 2004، زادهآقاگل( گویی به این نیازها نویسنده جهت پاسخ
ها به گویی به آن مناسب جهت پاسخ) متنی(و انتظارات از طرف نویسنده شناخته شود تا فضایی 

درستی به آن  که الزم است نویسنده بهانتظارات و نیازهاي اصلی خواننده، یکی از . وجود آورد
 نظرِمورد  خوانندة ذهنی و مهارت زبانیِمتناسب با ساختار  ،، این است که نویسندهپاسخ دهد

، به نظر  نویسند همواره بزرگترها براي کودکان می کهجا آن حال از. اثرش براي او بنویسد
تر  هاي مناسب کان به تولید نوشتههارت زبانی کودایشان با ساختار ذهنی و م رسد آشناییِ می

، یکی از ساختار ذهن و مهارت زبانی کودکانبراي آشنایی با  .براي آنها کمک چشمگیري کند
هاي  این پژوهش سعی دارد با بررسی نوشته .هاي کودکان است نوشته بررسیِ ،هاي ممکن راه

 هاي شان دهد که مهارتن ،شمال و جنوب شهر تهران در دو نقطۀ ،پایۀ پنجم ابتدایی پسرانِ
 در» 2ترتیب طبیعی«این کودکان چگونه است و قصد دارد با در نظر گرفتن  زبانی -شناختی 

 آنها را بررسی کالمیِ ، تولیداتشده توسط این کودکان، از لحاظ شناختی نوشته متنِ سازمانِ
بررسی د این است که کن می پژوهشی را ضروري که انجام چنین دالیلی جملۀاز . کند

همچنین  .صورت گرفته است شناختی کمتر هاي زبان هاي کودکان از طریق دیدگاه نوشته
مورد  تئون وندایک در دیدگاه نظريِ اساسِ آن است که بر دهندة پژوهش نشان بررسی پیشینۀ

با توجه به این موضوع . ، در ایران کاري صورت نگرفته استترتیب طبیعی در سازمان متن
در  3دگاه وندایکس دیاسا هاي کودکان بر نوشته کرد که بررسی و تحلیل دستا توان ادع می

این پژوهش به روش . توان جنبۀ نوآورانۀ این پژوهش دانست متن را می 4بنديِ سازمان زمینۀ
 بررسی به روش میدانی مورد و پیکرةه نجام شداتحلیلی از نوع تحلیل محتوا  -توصیفی 

، وعبا موض مرتبط نظري و مطالعۀ پیشینۀ دیدگاه انتخاب ۀپس از مرحل .شده است آوريگرد
 ، که سال آخر دورةاین مقطع. شونده انتخاب شدند عنوان آزمون ایۀ پنجم ابتدایی بهپ کودکانِ

دیگر از دالیل  یکی، عالوه هب. ة آموزشی باشددور این تواند مبناي ارزیابیِ می ،ابتدایی است
 در این سن کودکان ،شناسان هاي روان با توجه به یافته ،کهسنی این است  انتخاب این محدودة

                                                   
1. M. Hoey 
2. normal ordering 
3. T. A. Van Dijk  
4. text organization  
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 بهتر از محیط به دلیل شناخت بیشتر و ،شان عمومیافزایش تعداد واژگان و دانش  جهتبه 
این همان  کنند و پیدا می 1مراتبی سلسله بنديِ طبقه تواناییِ ،، به لحاظ شناختیپیرامون خود

   .جام این پژوهش بر روي کودکان الزم باشدرسد براي ان چیزي است که به نظر می
 هایی که در این مرتبطی صورت نگرفته است و پژوهش کامالً تحقیقِ، پژوهش حاضر حیطۀ در

  .رها با تحقیق حاضر ارتباط دارندمتغیاند تنها در برخی  فصل مطرح شده
 آموزانِ ها بر نگارش دانش واره طرحبررسی تأثیر «با عنوان  در پژوهشی) 1384(حبیبی 

 شدنِ دهد که با فعال نشان می ،»وسعت واژگان لحاظ  هرستان مشهد بهپنجم ش پایۀ دخترِ
پنج شهرستان مشهد و  آموزانِ هاي دانش بین نوشته ،واژگانی وسعت لحاظ  به ،ها2 واره طرح

  .اوت وجود داردفت) بخش تبادکان(آن  حومۀ
دختر و پسر  آموزانِ بک نگارش دانشبررسی س«در پژوهش خود با عنوان ) 1386( امین

وجود به این نتیجه رسیده است که با » در واحد یادگیري نگارش 11 منطقۀ دوم راهنمایی
آموزان دختر و  ت ساده و مرکب میان دو گروه دانشگیري از جمال اختالف ناچیز در میزان بهره

زان دختر در مقایسه با گروه آمو شده در گروه دانش کارگرفته در ماهیت جمالت مرکبِ به، پسر
  .وجود دارد فاحش اختالف ،پسر

ه و ادراك کودکان در حافظ«عنوان  زیردر پژوهشی  )379 - 403 :1979( و دیگران 3شکین
 چهار داستان تصویريِ ،ساله و شانزده کودك شش ساله به شانزده کودك چهار »داستان زمینۀ

را توصیف کنند و بعد از دیدن  ه هر تصویراز کودکان خواسته شد ک .بدون متن نشان دادند
تصاویر یا با ترتیب طبیعی . ن را بدون تصویر به خاطر بیاورند، آن داستاهمۀ تصاویرِ یک داستان

، باالخص کودکان نتایج نشان دادند که همۀ. ریخته هم ایش داده شدند و یا با ترتیبی بهنم
حتی در  .کردند ی در شرایط طبیعی تعبیر میهای تانداس صورت هتصاویر را ب، کودکان شش ساله

ساده استفاده  گذاريِ تراتژي نامکه کودکان چهار ساله اغلب از اس  حالی در ،ریخته مه هشرایط ب
  . کردند می

تحلیلی در : رواییتحلیل «در پژوهش دیگري با عنوان  )1209 - 1222: 2009( 4دیریم ازیی
، هدف از این بررسی را »بیات شخصیروایت تجر ري درهاي نوشتاري و گفتا مورد استراتژي

                                                   
1. hierarchical categorization 
2. schema  
3. E. Kintsch 
4. I. Ozyidirim 
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اساس ساختار روایی و  بر ،زبان ترك دانشجویانِ کشف تنوع موجود در روایت تجربیات شخصیِ
هاي  یافته. هاي گفتاري و نوشتاري، بیان کرده است شده در روایت استفاده زبانِ 1گذاريِ ارزش
هاي روایی وجود دارند  استفاده از واسطه یجۀهایی در نت چه تفاوتدهند که اگر عه نشان میمطال

اما روایت هر دو نسخه را  مشابهی در ، الگوي سازماندهیِانزب ترك دانشجویانِ شخصیِ تجربیات
  .دهد نشان می

عنوان » 2سرایی به دو زبان انگلیسی و کاتاالن هاي روایی در داستان واره جمله سازماندهیِ«
هدف از این بررسی  .انجام داده است )540 -563 :2009( 3پژوهشی است که گنزالز

، در هر دو زبان نی از تجربیات فرد در زمان گذشتهقواعد حاضر در بیان داستا کردنِ مشخص
 .است

که  گوید می» شناختی تحقیقی جامعه: روایت«عنوان  زیردر پژوهشی ) 2006( 4تسمیا
دارد) 1967( 5کارهاي لباو و والتسکی پایه در ،زبان ختیِشنا جامعه تحلیل روایت در تحقیقات. 

  .کند اشخاص ایجاد می هاي تجربیِ شناختی روایت این مقاله چارچوبی را براي تحلیل زبان
زیر اي  در مقاله) 2006( 7و کوریه 6، فاوارتنوشتاري محتواي متنِ بودنِ در زمینۀ خطی

تأثیرات : نهم ی سوم تاتحصیل تشکیل متن در پایۀ بودن در یند خطیفرا فراگیريِ«عنوان 
و اَ 8کالن سازماندهی ساختمنتشر کردند» متنی 9ساختارِرب.  

  
  چارچوب نظري .2

عنوان مشکل  ک کلمه در یک لحظه از زمان را بهتنها ی یول و براون محدودیت توانایی تولید
 /سندهد و معتقدند که نویان نویسندگان یا گویندگان مطرح کردهنظام زبان براي  بودنِ خطی

گفتمان  که این ترتیب بر تعبیرِ ،کند ترتیبی خطی اتخاذ می ،گفتن سخن /گوینده براي نوشتن
  .)125 -145 :1983یول و براون، ( شنونده تأثیر خواهد داشت/ توسط خواننده

رویدادها توسط شنونده اشاره  بر تعبیر به تأثیر توالی خطی )305 -315 :1981( 10لتوِل
شوند و شنونده ممکن  ي متفاوت سبب تعبیرهاي متفاوت میها رت که ترتیبصو کند به این می

مخالفی وجود نداشته باشد  به عقیدة او اگر نشانۀ .است معناي ضمنی متفاوتی دریافت کند
                                                   
1. evaluative 6. M. Favart  
2. Catalan              7. P. Coirier 
3. M. Gonzalez               8. macro – structure 
4. J. Smith                             9. superstructure 
5. J. Waletzky                                10. W. J. M. Levelt 
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. شود شود که اول رخ داده است و رویداد بعدي پس از آن مطرح می ابتدا به رویدادي اشاره می
 ،که ترتیب طبیعی گوید میداند و  ویدادها را ترتیب طبیعی میر ۀئراوي چنین ترتیبی در ا

بودن است خطی دارِ نشانغیر  صورت.   
زیر عنوان در پژوهشی ) منابع .ك.ر: سایت: 1999( و دیگران کوریه،تولید متن اما در زمینۀ

متن هاي تولید  مدل که در همۀ گویند می» ویژگی نوشتار استداللی: ریزي تا برگردان از طرح«
یندها با این فرا. 3و بازبینی 2، برگردان1ریزي طرح: شوند یند اصلی بازشناسی میوالً سه فرامعم

 . ، اما با تکرارکنند یک ترتیب عمل می

دهد  اي ارائه می نظریه )93 -108 :1977( 4بافت و متنتئون آدریانوس وندایک در کتاب 
سو و توالی جمالت از سوي   مرکب از یکمیان جمالت  اعتقاد وي به. عنوان ترتیب طبیعی زیر

ممکن  جملهي هر امعن ر سطحِ کاربرديِ توصیف،ویژه د هب .مند وجود دارد هاي نظام دیگر تفاوت
 باله همیشه سئگرچه این م ،بستگی داشته باشد 5ها در یک گزاره جملهي سایر ااست به معن

اینها دالیلی . نیست مشابه نددار 8یا پیچیده 7در جمالت مرکب 6ها واره جملهوضعیتی که 
 9»متن«بزرگتر یعنی  ها باید برحسب یک واحد شوند ما فرض کنیم گزاره هستند که باعث می

چیزي  که زیرساخت ،او این اصطالح را براي اشاره به ساخت نظري انتزاعی. بازسازي شوند
 زیرساخت ،متنکه  نابه این مع( .گیرد میکار  ، بهشود نامیده می 10است که معموالً گفتمان

 پایۀیک خصوصیت معنایی گفتمان که بر ،طور شمی  هکه ب ،وي معتقد است .)گفتمان است
او معتقد  .استگفتمان  11پیوستگیِ ،ت به تعبیر دیگر جمالت قرار داردنسب جملهتعبیر هر 

رویدادها  مالت به توالیِج توالیِ، کنند ممکن اشاره می رویدادها در جهانِ است اگر جمالت به
ها رویداد با ساختار توالیِ ،لحاظ ساختاري  به ،ها در برخی موارد ساختار توالی. دکن اشاره می

که  ،اي از رویدادها یک میان توالی به یک آنها تطابقِ منظور آن مواردي است که در. یکسان است
خطی مرتب  طورِ هکه ب ،گفتمان اي از جمالت و توالی ،اند طی و زمانی مرتب شدهخ به طورِ

زیاد مستقیم » لغت و جهان«ر موارد رابطۀ میان با این وجود در بیشت. ، وجود دارداند شده
 . تنیس

                                                   
1. Planning              7. compound 
2. translating                  8. complex 
3. revising          9. text 
4. text & context                  10. discourse 
5. proposition                   11. coherence 
6. clause 
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  1کنشی کنشی و گفتمانِ میان توالیِ دهد که رابطۀ نشان میزیر  وندایک با ذکر مثالِ

  :یک باشد به ممکن است یک
Clare Russell came into the Clarion office (…). She went straight to 
her room, took off her hat and touched her face with a powder puff 
and sat down at her desk. 

را ، کالهش به اتاقش رفتاو مستقیم . (...)راسل به دفتر کالریون آمد  کلر
  .ه صورتش پودر زد و پشت میزش نشست، ببرداشت

طور خاص ه اما آنچه که ب .است گفته شده» ب طبیعیترتی«، به چنین ترتیبی در گفتمان
هایی که در توصیفات  مورد توجه پژوهش حاضر است این اعتقاد وندایک است که سایر ترتیب

او . بعدي بستگی دارند شده در جمالت هاي مطرح میان افراد و ویژگی ۀبه رابط، روند کار می به
  :شوند زیر مشخص می ي کلیِها محدودیت توسطها  وضعیت توصیف طبیعیِ گوید ترتیبِ می

  
  General –Particular  خاص –عام  .الف

  Whole -Part/ Component  سازنده/ جزء –کل  .ب

  Set-Subset-Element  عنصر –زیرمجموعه  –مجموعه  .ج

  Including-Included  مشمول –شامل  .د

  Large-Small  کوچک –بزرگ  .ه

  Outside-Inside  درون –بیرون  .و

  Possessor –Possessed  مملوك –مالک  .ز

  
بر توالی جمالت منطبقند و  بعدي –قبلی  دارد که این روابط بر رابطۀ اذعان می او
یک از مطلب براي هر شدنِ وي براي روشن .کنند طور طبیعی مرتب میه هاي بعدي را ب توالی

  :دهد می ارائه شده در باال مثالی مطرحي ها محدودیت
  »خاص - عام « نمونۀ

Peter always comes late. He won't be in time tonight either. 
  .وقت نخواهد رسید او امشب هم سر. آید پیتر همیشه دیر می] 1[
  

                                                   
1. action discourse 
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  »سازنده/ جزء -کل « نمونۀ
She could see Harry Duke. She could see his powerful shoulders (...) 

  .او توانست بازوهاي توانمندش را نظاره کند. دك را ببینواو توانست هري د] 2[
  

  »عنصر - مجموعه زیر - مجموعه « نمونۀ
Many girls had applied for the job. Some of them were invited to a meeting with the 
staff. 

از بعضی از آنها براي مالقات با . دخترهاي زیادي براي این شغل درخواست داده بودند] 3[
  .دعوت شد النئومس

  
  »مشمول - شامل « نمونۀ

There was a large glass on the table. In it was a pinkish juice. 
  .رنگی وجود داشت صورتی میوة در آن آب .لیوان بزرگی روي میز بود] 4[

  »کوچک - بزرگ «نمونه 
Peter climed upon the hill, which was covered with pine trees. Under the trees were 
thick bushes. 

هاي  درختان بوته زیر. اي که پوشیده از درختان کاج بود ، تپهپیتر از تپه باال رفت] 5[
  .وجود داشتند پرپشتی

  
  »درون -بیرون « نمونۀ

We came to an isolated inn. The lights were already on. 
  .نوز روشن بودندها ه چراغ .اي دورافتاده آمدیم ما به مسافرخانه] 6[
  

  »مملوك -مالک « نمونۀ
Peter was shabbily dressed. His jeans had large holes in them. 

  .هاي بزرگی وجود داشت شلوارش سوراخبر روي . اي به تن داشت هاي کهنه تر لباسپی] 7[
  

پیتر امري همیشگی است پس  دیرآمدنِ اول شود در جملۀ طور که مالحظه می همان
خاص در این  - عام  پس رابطۀ .طور خاص امشب هم دیر خواهد رسیده فی عام است و بتوصی
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عنوان یک کل توصیف شده است و سپس  ك بهوابتدا هري د دوم ۀدر جمل .شود نمونه دیده می
سازنده در این / جزء -کل  پس رابطۀ. اشاره شده است ز او، همان بازوهاي توانمندش،به جزئی ا

ا دهند و بعضی از آنه اي را تشکیل می مجموعهدخترهاي زیاد  سوم در جملۀ .نمونه وجود دارد
زیرمجموعه در این نمونه وجود  -مجموعه  پس به این ترتیب رابطۀ .اند این مجموعه مجموعۀزیر

 - موجود به شکل شامل  پس رابطۀ ،آبمیوه است یوان بزرگ حاويل چهارمدر مثال  .دارد
ها  ابتدا به درختان و سپس به بوته ،مورد نظر ر توصیف تپۀد ،مپنجدر مثال  .استمشمول 

صورت  موجود به رابطۀپس . ی اول عنصر بزرگ و سپس عنصر کوچکیعن ،اشاره شده است
دهد که حرکتی از سمت بیرون  اول نشان می جملۀ ششمدر مثال . استکوچک  - بزرگ 

 ،استمسافرخانه بوده  مت درونِحرکت به سدوم اشاره دارد بر اینکه این  جملۀصورت گرفته و 
اول  جملۀم پیتر در هفتدر مثال . است درون -بیرون  رابطۀ، موجود در این نمونه رابطۀپس 
مالکیت شناسی انالزم به ذکر است که در زب .استدوم  جملۀشده در  توصیف شلوارِ مالک ،

 1شود و براي آن الگوي اي تعلقی میان یک مالک و یک مملوك در نظر گرفته می رابطهعنوان  به

تعلقات از  رابطۀاین  ۀدامن ،مفهومی جنبۀاز . هاي دنیا وجود دارد خاصی از توضیحات در زبان
عقاید یک فرد، (به حوزة روابط انتزاعی ) روابط اعضاي بدن و خویشاوندي(مالکیت مادي 

از مالکیت ) مرد ۀ، خانمن خانۀ( 2مالکیت اسنادي ،صوري جنبۀاز  .رود می) هاي یک فرد فعالیت
قابل بازشناسی ) من خانه دارم. این خانه متعلق به من است. این خانه مال من است( 3اي گزاره
هاي شناختی همیشه آسان نیست و از  مالکیت از سایر حوزه مفهومیِ وزةح اما بازشناسیِ .است
مشخص طور ههاي ب سازه اي از حات وجود دارد و نه مجموعهپیوستاري از توضی ،صوري جنبۀ

 کنندة معرفی ،متغیر مالکیت .)11831 -11834 :2004، 5و دري 4کارلسون( شده تعریف
که این  ،تقسیم شودبه سه زیربخش  و باید است» شناختی ةحوز«یا » فضاي شناختی«

 ها نتیجۀ حوزهاین زیر .مجزا دارند 6هاي حوزهند اما زیرا ریشهبه لحاظ معنایی همها  زیربخش
پس . و کنترل، هستند 7یعنی ثبات زمان ،معنایی/ دو پارامتر شناختی در تنظیماتهایی  تفاوت

  :ن سه نوع مالکیت را بازشناسی کردتوا می
                                                   
1. paradigm 
2. attributive 
3. predicative 
4. R. Carlson 
5. P. Dorie 
6. sub domain 
7. time stability 
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  .)، روابط خویشاونديکیت اعضاي بدنمانند مال( ناپذیر مالکیت انتقال .1
  .پذیر مالکیت انتقال .2
  .)769 - 773 :2006، 1استاسن(الکیت موقت م .3
  

به آن شکلی که در اینجا (توصیفات  ،کند که در ترتیب طبیعی چنین اشاره میوندایک هم
گیرند  شکل می) فرض پیش(ي توزیع اطالعات معنایی ها محدودیت پایۀ تنها بر نه )شود فرض می

ي توجهی و ها محدودیتمثل  نیز هست، عمومی شناختیِ اصولِ پایۀ آنها بر گیريِ بلکه شکل
 ءبزرگ را پیش از شی ء و شی ،آن ء را پیش از اجزايموالً کل یک شیبنابراین ما مع. ادراکی
ء یا یک واقعیتوندایک معتقد است که عموماً تعبیر یک شی .کنیم آن درك می کنارِ کوچک ،

منظور خود  شدنِ هاي زیر را براي روشن او نمونه. آن در بافت فضایی است» جایگاه«وابسته به 
  :دهد ارائه می

  
There was a glass in the room. Under it was a table. 

 .آن یک میز بود زیر .اتاق وجود داشت لیوانی در] 8[
There were still some leaves. They were attached to the trees in the park. 

  .آنها در پارك به درختان متصلند. دنهنوز چند برگ وجود دار] 9[
  

هنگام  در ،یا خصوصیات اشیا طبیعیِ ترتیبِ ،یط خاصشرا درالبته او عقیده دارد که 
امکان : دهد او این تغییرات را اینگونه توضیح می. ممکن است تغییر کند ،بازنمایی در گفتمان

 از طریق تأکید بر یک گزارةممکن است ، آن یک رویداد خاص بافت توضیحی است که در ،اول
 .تر توضیح داده شود عمومی

کند هم  که هم وضعیت را حفظ می ،دهد ترتیب طبیعی را تغییر می شرط مهم دیگري که 
  .درك یا دانش در مورد رویدادهاست ، ترتیب خاصِتوصیف رویداد را

، تمرکز شناختی گفتمان اطالعات در طبیعیِغیر خاص از ترتیبِ اي نمونه: ایدافز وندایک می
مثالً به این  ،ر آگاهانه تمرکز شودطوه خاصی ب ءبر شی امکان دارد. استگفتمان  و ادارکی در

                                                   
1. L. Stassen 
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 - 108 :1977وندایک، ( .غیرهو یا اینکه به دنبال آن هستیم و  داردهاي خاصی  خاطر که ویژگی
93(  

شده توسط وندایک  مطرح ي کلیِها محدودیتبررسی  ،نظر پژوهش حاضر استاما آنچه مد
و هدف از  ایران، ابتدایی درپنجم  پایۀ هاي پسرانِ در قالب هفت مالك مذکور، بر روي نوشته

تحلیلی از نوع تحلیل  -این پژوهش به روش توصیفی  .دیدگاه یاد شده است کار ارزیابیِ این
در مرحلۀ  .محتوا انجام شده و پیکرة مورد بررسی به روش میدانی گردآوري شده است

شمال و جنوب شهر  ، یکصد کودك درپنجم ابتدایی آموزانِ پایه ها از میانِ دانش آوريِ داده جمع
ترتیب  به طور مشخص پنجاه کودك از منطقۀ یک و پنجاه کودك از منطقۀ نوزده، که به(تهران 
از این . انتخاب شدند) ترین مناطق آموزش و پرورشِ شهر تهران هستند ترین و جنوبی شمالی
ي تحلیل شده توسط پژوهشگر، متنی گرفته شد که مبنا داده آموزان برحسب تصویرِ نشان دانش

توانست هر متنی، اعم از داستان، خاطره،  این متن می. از دیدگاه تئون وندایک قرارگرفت
  .توصیف تصویر و غیره باشد

  
  ها داده تحلیل .3

شده توسط وندایک در  مطرح نظريِ چارچوبِ کارگیريِ ، با بهحاضر از پژوهشِ بخشدر این 
که (شده از جانب او  ارائه مالكاخص هفت  طوره متن و ب مورد ترتیب طبیعی در سازماندهیِ

شود و  تحلیل می ،به طور مبسوط ،هر منطقه نمونه متن از دو ،)آمددو بخش مشروح آن در 
  .یکصد نمونه در قالب جدولی ارائه خواهد شد تحلیلِ نتیجۀ

  ):1از منطقۀ (متن اول 
است او یک بانک  )4. روي من استبمن دوستی دارم که رو )3.من یک درختم )2. سالم )1

 )7 .شب شد و همه خوابیدند )6. او تنها بانک شهر است )5. و اسمش بانک اقتصاد نوین است
یک ساعت  )8. من هنوز خوابم نبرده بود که چند نفر با صورت پوشیده به داخل بانک رفتند

هم خواب  من خیلی ترسیده بودم و بانک )9. پول خارج شدند از هاي پر بعد آن سه نفر با کیسه
فتند دیدند که پولی در بانک صبح وقتی مردم براي دریافت پول به بانک ر فردا )10.بود

شب  )13 .دوباره براي بانک پول تقلبی آوردند )12 .چند روز از آن ماجرا گذشت )11.نیست
 .بانک خودش را به خواب زد شب شد و )14 .کرد ه طور مخفی از بانک محافظت میپلیسی ب

 )17 .ها تقلبی است داشتند دیدند که پولها را بر وقتی پول )16 .دوباره آمدند نفر آن سه )15
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ها را برداشتند وقتی ماسک آن )18. در همان موقع پلیس وارد بانک شد و آنها را دستگیر کرد
، ها ساالر روزبهانینام آن )19. بغلی است که سقفش به رنگ بنفش بود دیدم پسرهاي خانۀ

از آن به  )21. شان مرا کاشته بودند آن سه نفر در بچگی )20. متین عباسی بودسامان هاتفی و 
  .بعد دیگر دزدي در آن شهر نبود

  
، کند آموز از منظر بیرونی شروع به توصیف وقایع می که در آن دانش ،دوم جملۀدر 

  .آید پنجم از آن سخن به میان می جملۀ مشمول شهري است که در» درخت«
توصیفی عام از یک بانک » دوست«الم بیرونی است، ه هنوز در آن منظر کک ،سوم جملۀدر 

 .شود طور خاص معرفی میه چهارم ب جملۀو این بانک مالک اسمی است که در  است

 .استپنجم  جملۀ شده در معرفی» شهرِ«مشمول » انکب« چهارم جملۀهمین  در

 .ششم است جملۀدر » همه«چهارم و  جملۀدر » بانک«شامل  ،» شهر« پنجم  جملۀدر 

است که  اي پنجم و نیز بیانگر مجموعه جملۀر د» شهر«مشمول  »همه« ،ششم جملۀدر 
 .استآن  هفتم زیرمجموعۀ جملۀدر » من«

در » سه نفر«توصیفی عام براي » چند نفر« و» همه« زیرمجموعۀ» من« ،هفتم جملۀدر 
 ،هجملهمین  در. استم یکو بیست جملۀ در» دزد« ، پانزدهم و بیستم وتمجمالت هش

 .هجدهم جملۀدر » بغلی پسرهاي خانۀ«بیانگر جزئی است از کل بدن » صورت«

» چند نفر«توصیف خاصی از لفظ عام » سه نفر« ،طور که گفته شد همان ،هشتم جملۀدر 
ضمناً در این . است جملهان در هم» بانک«مشمول  ،»پول«در عین حال  ،استهفتم  جملۀدر 

 .گیرد درون به بیرون صورت می حرکت از جمله

لفظی عام » مردم«لفظ  ،که در آن حرکت از بیرون به سمت درون است ،دهم جملۀدر 
 .است

 .توصیف مشمولی است براي بانک» پول تقلبی« ،دوازدهم جملۀدر 

 »پلیسی« پردازد، ماجرا می ادامۀ که از منظر بیرون بانک به توصیف ،سیزدهم جملۀدر 
 .استهفدهم  جملۀدر ) منظور نیروي پلیس(  »پلیس« مجموعۀزیر توصیفی عام و 

هجدهم و نیز لفظی عام براي  جملۀدر   »ماسک«مالک   »آن سه نفر« ،زدهمانپ جملۀدر 
طور ه هجدهم، ب جملۀکه در  به این معنا .هجدهم است جملۀدر » اپسره« توصیف خاص

بیستم نویسنده اشاره دارد  لۀجمهمچنین در  .شود مشخص می» آن سه نفر«جنسیت  ،خاص
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» آن سه نفر«در اینجا اند پس  را کاشته .شان درخت ر این نکته که آن سه نفر در بچگیب
 .بودن نسبت به گذشته است توصیف بزرگ

 .مشمول بانک است» ها پول« ،شانزدهم جملۀدر 

ن حال در عی» پلیس«است و » بانک«مشمول » پلیس«و ) دزدان(» آنها« ،هفدهم جملۀدر 
 .دارد» مجموعه« اشاره بر یک

مالک » پسرها«پانزدهم و نیز  جملۀدر » آن سه نفر«مملوك » ماسک« ،هجدهم جملۀدر 
 .اند نوزدهم جملۀشده در  توصیف» مِنا«

 .مملوك است» نام« ،وزدهمن جملۀدر 

 .بودن است کنندة کوچک توصیف  »شان بچگی« ،بیستم جملۀدر 

 .هفتم جملۀدر » چند نفر«توصیفی است خاص براي  »دزد« ،یکمو بیست جملۀدر 

  :)1از منطقۀ (متن دوم 
واي  )4. دفعه به یاد چیزي افتادم یک )3. امروز روز جمعه است )2. من اسمم بهاره است)1

در راه  )6. راه افتادم  سرعت به  اضر شدم و بهسریع ح )5. بله در پارك نیاوران کالس زبان دارم
  م رفت به آن دو نفر و اشتباهی بهحواس )7 .زند دارد با دخترش حرف می پیرزنی را دیدم که

آن  در )8. طرف خیابان دویدم که ناگهان دو ملوان متوجه من شدند و به سوي من دویدند
آن دو ملوان خود را به جلوي ماشین  )9. آمد ن یک تاکسی با سرعت به طرف من میزما

سریع  )11. لبته من سالم ماندم ولی آنها له و لورده شدندا )10.انداختند تا آسیبی به من نرسد
زنگ زدم تا این دو  115زد را کش رفتم و به  تلفن همراه کسی که داشت با تلفنش حرف می

تا این تاکسیران را  110بعد هم زنگ زدم به  )12. ملوان قهرمان را به بیمارستان منظریه ببرند
ا احتیاط به سرکالس خود رفتم ولی تا رسیدم کالسم تر ب من هرچه سریع )13. دستگیر کنند
طور تم تا ببینم حال این دو ملوان چپس به طرف بیمارستان منظریه رف )14. تمام شده بود

بعد یادم آمد که  )15. است و از آنها تشکر کنم که جان خود را به خاطر من به خطر انداختند
  .سریع آن را به صاحبش برگرداندم تلفن همراهی که از آن آقا کش رفتم دستم است و

  
طور خاص معرفی کرده ه او را ب ،اصلی داستان نویسنده با بیان اسم شخصیت ،اول جملۀدر 
ترتیب با اشاره به  پانزدهم به که در جمالت هفتم و ،است "کل " این شخصیت یک است و

  .کند او اشاره می دهندة به اجزاي تشکیل» دست«و » حواس«
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 .، توصیفی خاص ارائه شده استبا اشاره به نام روز ،دوم جملۀدر 

طور ه چهارم ب جملۀآورد که در  را به یاد می »چیزي«نویسنده به طور عام  ،سوم جملۀر د
 .زبان در پارك نیاوران است کالسِ نِتشدا ،»چیز«که آن  .شود خاص مشخص می

است و همین لفظ  سیزدهم جملۀدر   »کالس«شامل » پارك نیاوران« ،چهارم جملۀدر 
 .استچهارم  جملۀدر   »کالس زبان«توصیفی عام براي   »کالس «

 .حرکت از درون به بیرون انجام شده است ،پنجم جملۀدر 

 جملۀدر » آن دو نفر«توصیفی خاص است براي » دخترش«و » پیرزن« ،ششم جملۀدر 
 .است جملهدر همان » دو ملوان«و » آن دو نفر «شامل » راه«و  ،هفتم

عام براي  توصیفی  »آن دو نفر«، اول جملۀدر » بهاره«جزئی از   »حواس« ،هفتم جملۀدر 
 جملۀدر » راه«مشمول » دو ملوان«و » آن دو نفر«، ششم جملۀدر » دخترش«و » پیرزن«

 جملۀدر   »آن دو ملوان «هشتم و  جملۀدر   »من«و   »یک تاکسی«شامل براي   »خیابان«، ششم
 .استنهم 

. هفتم هستند جملۀدر » خیابان«مشمول » من«و   »یک تاکسی« ،هشتم لۀجمدر 
در   »تاکسیران«نهم و شامل براي  جملۀدر » ماشین«توصیفی خاص براي » تاکسی«همچنین 

 .استدوازدهم  جملۀ

 جملۀدر » جان«هفتم و مالک  جملۀدر » خیابان«مشمول » آن دو ملوان « ،نهم جملۀدر 
 .هشتم است جملۀدر » تاکسی«توصیفی عام براي   »ماشین« ،جمله در همین. استچهاردهم 

بیمارستان «پانزدهم،  جملۀدر » آن آقا«توصیفی عام براي » کسی« ،یازدهم جملۀدر 
درهمین . چهاردهم جملۀدر » دو ملوان مهربان«هم توصیفی خاص است و هم شامل » منظریه

 .استپانزدهم  جملۀدر   »صاحب«مملوك براي » تلفن همراه« ،جمله

 .هشتم است جملۀدر » تاکسی«مشمول براي » تاکسیران« ،مدوازده جملۀدر 

 .چهارم جملۀدر » کالس زبان«توصیفی عام است براي  »کالس« ،سیزدهم جملۀدر 

  .از بیرون به درون صورت گرفته استحرکت  ،جملهدر همین 
هم و یازد جملۀدر » نبیمارستا«مشمول براي » دو ملوان مهربان« ،چهاردهم جملۀدر 

حرکت از درون به بیرون انجام  ،جملهدراین . هستندنهم  جملۀدر   »دو ملوان«مملوك » جان«
  .شده است
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 »تلفن همراه« یازدهم، جملۀدر » کسی«توصیفی خاص براي   »آن آقا« ،پانزدهم جملۀدر 
مالک » صاحب«اول و  جملۀدر » بهاره«جزئی از » دست«، یازدهم جملۀدر » کسی«مملوك  

 .است یازدهم جملۀدر » تلفن همراه«

  :)19از منطقه ( اولمتن 
 زمینی مادرشان خیار و سیبخواستند براي  می ،این دو برادر ،روز حسن و حسین یک )1
دفعه  یک )4 .خواستند لباس بخرند همه می )3. لوغ بود چون روز عید بودخیابان ش )2 .دبخرن

خواستند به آن پیرزن کمک  می )6 .او وسایل بسیار دستش بود )5 .هر دو یک پیرزنی را دیدند
هم برو و  برم خانه تو زمینی را می من خیار و سیب«: حسین گفت) 7 .توانستند کنند ولی نمی

اما  )9 .ل آن پیرزن را برد آن طرف خیابانخورده وسای حسن یک )8 .»به آن پیرزن کمک کن
 .آن پیرزن برد آن وسایل را تا خانۀبراي همین  )10 .ردتوانست بب همه وسایل را نمی آن پیرزن

 .مادر، پدر و حسین نگران بودند) 12 .طول کشید تا باالخره به خانه رسیدچند ساعت  )11
من وسایل آن پیرزن را بردم ولی وقتی دیدم « :حسن گفت) 14 ؟رسید کجا بوديحسین پ )13

را دیدم که کیف  در راه یک ماشین )15 .پیرزن بردم آن خانۀ تواند بقیه را ببرد آنها را تا او نمی
همه براي  )18 .»آمدم براي همین دیر )17 .من هم به پلیس خبردادم) 16 .یک زن را برداشت

  .»آفرین به تو حسن« :او دست زدند و گفتند
  

» زیک رو«پردازد،  توصیف ماجرا می که در آن راوي از منظر بیرونی به ،اول جملۀدر 
  .دوم جملۀدر » ز عیدرو«ست عام براي توصیفی ا

چهارم  جملۀدر » پیرزن«و » هر دو«سوم،  جملۀدر » همه«شامل » خیابان« ،دوم جملۀدر 
 .است

 .دوم است جملۀدر » خیابان«مشمول » همه« ،سوم جملۀدر 

در عین حال  .دوم هستند جملۀمشمول خیابان در » پیرزن«و » هر دو« ،چهارم جملۀدر 
همچنین  .آید پنجم جزئی از آن کل به حساب می جملۀدر » دست«کل است و  یک» پیرزنی«
در این  ،»هر دو«. استدهم  جملۀدر » خانه«هشتم و  جملۀدر » وسایل«مالک » پیرزنی«

» هشتم« جملۀدر » حسن«هفتم و  جملۀدر » حسین«اي است که  مجموعه ،جمله
 .هاي آن هستند مجموعهزیر

 .چهارم است جملۀدر » پیرزنی«ی از جزئ» دست« ،پنجم جملۀدر 
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 .چهارم است جملۀدر » هر دو« مجموعۀزیر» حسین« ،هفتم جملۀدر 

مادر «چهارم و در عین حال مالک  جملۀ در» هر دو« مجموعۀزیر» حسن« ،هشتم جملۀ در
 جملۀدر » پیرزنی«لوك مم» وسایل آن پیرزن«همچنین  .دوازدهم است جملۀدر » و پدر

 .استچهارم 

  .چهارم است جملۀدر » پیرزنی«مملوك » خانه« ،دهم جملۀدر 
 ،رود که منظر توصیف ماجرا عوض شده و از بیرون به درون خانه می ،یازدهم جملۀدر 

 .چهاردهم است جملۀدر » حسن«دوازدهم و  جملۀدر » مادر، پدر و حسین«شامل » خانه«

 جملهدرهمین . هستند هشتم جملۀدر » حسن«مملوك » ، پدرمادر« ،دوازدهم جملۀدر 
سیزدهم  جملۀدر » حسین«که  هندد اي را تشکیل می هم مجموعه» مادر، پدر و حسین«

و هم توصیفی خاص براي  هستندیازدهم  جملۀدر » خانه«شمول ، هم مآن است مجموعۀزیر
 .هجدهم جملۀدر » همه«

در » حسین، پدر و مادر« اي است براي مجموعۀ وعهزیرمجم »حسین« ،سیزدهم جملۀدر 
  .دوازدهم جملۀ

  .یازدهم است جملۀدر   »خانه «مشمول   »حسن« ،چهاردهم جملۀدر 
  .دوازدهم جملۀدر » مادر، پدر و حسین«توصیفی است عام براي » همه« ،هجدهم جملۀدر 

  :)19از منطقه ( متن دوم
عوا، زنیم تا کسی د ها گشت می که با همکارم در خیابان ،من یاشار مأمور گشت هستم) 1

یک روز که در  )2 .حرکت نکنند ،تا وقتی که سبز نشدند ،ها از چراغ قرمز دزدي و ماشین
طالفروشی با سرعت بیرون  مغازةزدیم یک نفر را دیدیم که از  ها با همکارم گشت می خیابان

است   صاحب مغازه نیز خبر نداشت که دزدي شده )4 .طالفروشی مغازة ما رفتیم در )3 .رفت
ناگهان دید که  )5 .دیند تا چیزي از آنها کم نشده باشین گفتیم که طالها را با دقت بببراي هم

بگذار « :گفت )7 .»فهمیدي که بود؟«به او گفتیم ) 6 .ی از انگشترها و گردنبندها نیستندبعض
با سرعت تندي از مغازه بیرون کاله به سر داشت  که ناگهان فهمید مردي )8 .»کمی فکر کنم

اش در ذهن  خوشبختانه کمی قیافه«: گفت) 10 ؟اش را دیدي به او گفتیم که قیافه )9 .رفت
 .آن دزد را شناسایی کردیم او قیافۀپلیس و با همکاري  او با ما آمد در ادارة )11 .»من است

ناگهان همان  )13 .شتی بزنیم تا آن دزد را پیدا کنیمفردا صبح با همکارم رفتیم تا یک گ )12
ماهم آنها را  )14 .وپر مارکت با سرعت سریع فرارکردندس ر با یکی دیگر، از مغازةدا مرد کاله
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هم  و ما آنها فهمیدند که ما دنبال آنها هستیم و سرعت خود را زیاد کردند )15 .تعقیب کردیم
ما او را گرفتیم و آن را  )17 .او لیز خورد همکار او پایش به یک آشغال موز رفت و )16 .دویدیم

ما به آن محل  )18 .هاي زیاد مکان او را به ما گفت اره پلیس بردیم و پس از بازجوییبه اد
او تا به  )19 .به زندان رفت رفتیم و آرام آرام از پشت سر او را گرفتیم و به او دستبند زدیم و

  .است  مغازه دزدي کرده 21حال از 
  

پردازد، عملکرد  دها میآن راوي از منظر بیرونی به شرح رویدا ، که دراول جملۀدر 
توصیفی عام است نسبت به  ،جملهن پس ای ،شود اول داستان مطرح می شخصیت همیشگیِ

ان طور مشخص به ذکر زمه که ب ،دوازدهم جملۀدر » فردا صبح«دوم و  جملۀدر   »یک روز«
سوم و  جملۀدر » وشیرطال ف مغازة«شامل » خیابان « ،جملهدر همین . پردازند خاصی می

  .استسیزدهم  جملۀدر » وپرمارکتس«
هم شامل » فروشی طال مغازة«و  اول جملۀتوصیف خاصی براي » یک روز« ،دوم جملۀدر 

 21« مجموعۀاول و هم زیر جملۀدر   »خیابان «چهارم است، هم مشمول  جملۀدر » طالها «
اله به مردي ک«است براي توصیفی عام » یک نفر« جملههمین  در. نوزدهم جملۀدر » مغازه

 .هشتم جزئی از آن است جملۀدر » سر«آید که  یک کل به حساب می هشتم و جملۀدر » سر

  »فروشی طال مغازة« ،رود استان از بیرون به درون مغازه میکه منظر د ،سوم جملۀدر 
 .چهارم جملۀدر » صاحب مغازه «مملوك است براي 

ت و در عین سوم اس جملۀدر » طال فروشی مغازة«مالک » صاحب مغازه « ،چهارم جملۀدر 
 ،جملهدر همین  .دهم جزئی از آن است جملۀدر » ذهن«آید که  حال یک کل به حساب می

آید که  اي به حساب می مجموعه دوم است و نیز جملۀدر » طالفروشی مغازة«مشمول » طالها «
 .آن است مجموعۀپنجم زیر جملۀدر » بعضی از انگشترها وگردنبندها«

چهارم  جملۀدر » طالها« مجموعۀزیر  »بعضی از انگشترها و گردنبندها« ،جمپن جملۀدر 
 .است

دوم است  جملۀدر   »یک نفر«توصیفی مشخص براي » مردي کاله به سر « ،هشتم جملۀدر 
» سر « ،جملهدرهمین . نهم جملۀدر   »هفقیا«شود براي  و در عین حال یک کل محسوب می

 .استدوم  جملۀدر » یک نفر«جزئی از 

 .استهشتم  جملۀدر » مردي کاله به سر«جزئی از » قیافه« ،نهم جملۀدر 
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 .چهارم است جملۀدر   »صاحب مغازه«جزئی از » ذهن« ،دهم جملۀ در

» فردا صبح«، دازدپر ماجرا می ادامۀ بیرونی به توصیف که از منظر ،دوازدهم جملۀدر 
 .اول جملۀتوصیفی خاص است براي 

در همین . اول است جملۀدر » خیابان«مشمول  » سوپرمارکت مغازة« ،سیزدهم جملۀدر 
 جملۀدر   »او همکار« دهد که اي را تشکیل می مجموعه» دار با یکی دیگر مرد کاله« ،جمله

در این . آیند هایی براي آن مجموعه به حساب می هفدهم زیرمجموعه جملۀدر » او«شانزدهم و 
 جملۀدر » پا«، یک کل است و دار ر همکار مرد کالهکه اشاره دارد ب ،»یکی دیگر« ،جمله

 21« زیرمجموعۀ» سوپرمارکت« ،جملهدرهمین . آید ل به حساب میشانزدهم جزئی از آن ک
 .نوزدهم است جملۀدر »  مغازه

سیزدهم  جملۀدر » دار با یکی دیگر مرد کاله « موعۀزیرمج» همکار او « ،شانزدهم جملۀدر 
 .سیزدهم است جملۀدر » یکی دیگر«جزئی از » پا« جملهدرهمین . است

) دار یعنی مرد کاله(» او« ،رود ی میکه از منظر بیرونی به منظر درون ،هفدهم جملۀدر 
 جملۀدر» آن محل«سیزدهم و مشمول  جملۀدر » دار با یکی دیگر مرد کاله « زیرمجموعۀ

 .استهجدهم 

 .ستهفدهم ا جملۀدر » او«شامل » آن محل« ،هجدهم جملۀدر 

دوم و  جملۀدر » طالفروشی مغازة«اي است که  مجموعه  »مغازه 21«، نوزدهم جملۀدر 
  .آیند هاي آن به حساب می سیزدهم زیرمجموعه جملۀدر » ارکتسوپرم مغازة«

 کارگیري آنهاتعداد مالکها و ترتیب به .1 جدول شمارة

هاي ترتیب  مالك
  طبیعی

  مجموع  19منطقه   1منطقه 
 اساس بر ها مالك تنظیم

  تعداد
  مشمول - شامل  93  49  44  خاص -عام
  مملوك - مالک  81  42  39  جزء -کل
  زیرمجموعه - مجموعه  129  92  37  زیرمجموعه - مجموعه
  خاص - عام  314  169  145  مشمول -شامل
  جزء - کل  4  2  2  کوچک -بزرگ

  درون - بیرون  45  23  22  درون -بیرون
  ککوچ - بزرگ  152  66  86  مملوك -مالک
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 هاي ترتیب طبیعی با ترتیب وارونه آنهامقایسه میزان استفاده از مالك .2جدول شمارة 

 ها ترتیب وارونه مالك مجموع نتیجه مجموع هاي ترتیب طبیعی مالك

 عام -خاص  28 > 93 خاص -عام 

 کل -جزء  14 > 81 جزء -کل 

 مجموعه -زیرمجموعه 31 > 129 زیرمجموعه - مجموعه

 شامل -مشمول  59 > 314 ولمشم -شامل 

 بزرگ -کوچک  4 = 4 کوچک -بزرگ 

 بیرون -درون  22 > 45 درون -بیرون 

 مالک -مملوك  16 > 152 مملوك -مالک 

  
  هاي ترتیب طبیعیکارگیري مالكترتیب به .3جدول شمارة 

 مجموع هاي ترتیب طبیعی بر اساس تعداد تنظیم مالك

 314 مشمول –شامل . 1

 152 مملوك –ک مال. 2

 129 زیرمجموعه –مجموعه . 3

 93 خاص –عام . 4

 81 جزء –کل . 5

 45 درون –بیرون . 6

  
  گیري نتیجه .4

 توسط پسرانِشده  نوشته مورد چگونگی متونِ در حاضر پژوهشِ اولِ سؤالِ به گویی جهت پاسخ
در مورد  ،از سوي وندایکده ش مطرح طبیعیِ ترتیبِ کارگیريِ زمینۀ بهدر  ،پنجم ابتدایی پایۀ

  .رفته شده است و هم عکس این ترتیبهم ترتیب طبیعی در نظر گ، بندي متن سازمان
هاي  آموزان از مالك دانش تفادةمیزان اس ، دهد نشان می 2شماره  طور که جدولِ همان

» کوچک –بزرگ « تنها در مورد مالك. هاست این مالك عکسِ حالت بیشتر از ،طبیعی ترتیبِ
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مبنی بر  ،اول توان اذعان داشت که فرضیۀ رتیب میبه این ت. در هر دو مورد برابر است ،تعداد
بندي متن استفاده  بتدایی از ترتیب طبیعی در سازمانپنجم ا پایۀ پسرِ آموزانِ که دانشاین

ویژه  هو ب ،شناختی شده در حیطۀ که البته بررسی مطالعات انجام ،شود د میتأیی ،کنند می
 رشد بررسیِ. حاضر باشد پژوهشِ تواند توجیهی جهت این یافتۀ می ،تیشناخ شناسیِ نزبا

گیرند   بیشتري را یاد می دهد که وقتی نوباوگان به تدریج اطالعات کودکان نشان می شناختیِ
 شناختیِ هاي روان واقع با توجه به پژوهشدر . کنند منظمی ذخیره می ها را به شیوةظاهراً آن
 هاي و سایر ویژگی) تا سه عنصر(تعداد ، اندازه اساس شکل،  ها را بر ركنوباوگان مح مختلف،

ترین دلیلی  محکم ،بندي که طبقه  طوري  هکنند ب می بندي هاي اول طبقه در همان ماه، مادي
 به شیوةدهد مغز نوباوگان از همان آغاز طوري تنظیم شده است که تجربه را  است که نشان می

در پایان سال اول  ،برك اي بنا بر گفتۀ. )232: 1383 ،1برك اي( دهد سازمان می ساالن بزرگ
 اساس عملکرد و رفتار مشترك قرار دارند که بر ،شوند ها مفهومی می بندي زندگی طبقه

، ، خود و دیگران را از لحاظ سنی، جنسیبین هجده تا سی ماهگی حتی کودکان. ).همان(
اما . )289: 1383، برك اي(کنند  بندي می و بدي طبقه هاي جسمانی و حتی خوبی ویژگی

 بنديِ ، توانایی طبقهبه دلیل فقدان عملیات منطقی ،الگیکودکان در سنین بین دو تا شش س
در   ،ها ها و تفاوت اساس شباهت را بر توانند اشیا ها هنوز نمییعنی آن. را ندارند 2مراتبی سلسله
 3ايِ طبقه گُنجیِ برك از مسئلۀ درون اي. )321: همان(نند دهی کها سازمان ها و زیرطبقه طبقه

در این آزمایش به کودکان شانزده گل . کند واهی بر این ادعا استفاده میعنوان گ همشهور پیاژه ب
 وقتی از یک کودك. زرد هستندها آبی و دوازده تا از آن شود که چهار تا نشان داده می

شود که آیا تعداد  پرسیده می] جام عملیات منطقی را نداردکودکی که توانایی ان[عملیاتی  پیش
یعنی این  ،»هاي زرد تعداد گل«: دهد او پاسخ می  ها، هاي زرد بیشتر است یا تعداد گل گل

به . ر دارندها قرا گل طبقۀهاي آبی در هاي زرد و هم گل ه هم گلتوانند بفهمند ک کودکان نمی
 فراگیرِ ها از طبقۀآن. کنند زرد تمرکز می یژگی ادراکیِو عملیاتی روي پیش او کودکانِ گفتۀ

یعنی آنها به صورت  .گردند روند و دوباره به آن برنمی پیش نمی) زرد و آبی( به اجزاي) ها گل(
دبستانی در  پیش با اینکه کودکانِ :افزاید وي در ادامه می .).همان(کنند  پذیر فکر نمی برگشت

 آنها در همان سنینِ روزمرة ، آگاهیِپیاژه مشکل دارند ايِ طبقه گُنجیِ هاي درون انجام آزمون
                                                   
1. L. E. Berk 
2. hierarchical classification  
3. class inclusion problem  
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بندي  اما در مورد اینکه چگونه کودکان در طبقه. هاي مجزا سازمان یافته است طبقه آغازین در
که به سرعت رو به فزونی  ها،آن عمومیِ گران معتقدند که واژگان و دانشِ پژوهش ،شوند ماهر می

سنین بین شش تا یازده در بررسی رشد شناختی کودکان در . کند به این امر کمک می، است
 گُنجیِ درون لۀتوانند مسئ سنی می پایان این دورةکه کودکان در  گوید میبرك  ، ايسالگی
مراتبی آگاهی بیشتري  سلسله بنديِ دهد که آنها از طبقه این نشان می. را حل کنند اي طبقه

ر هاي کلی و اختصاصی تمرکز کنند و این د وي طبقهطور همزمان ره توانند ب دارند و می
هاي  به این ترتیب با استناد به یافته. )409: 1383برك، اي(هاي آنها قابل مشاهده است  بازي
» طبیعی ترتیب«حاضر از  مورد آزمایش در پژوهشِ ، اینکه کودکانِختیشنا شناسانِ روان

  .شود استفاده کردند توجیه می
ام مالك باالترین و به ترتیب مبنی بر اینکه کد ،پژوهش حاضر و سومِدرمورد سئوال دوم 

، دده نشان می مورد آزمایش هاي کودکانِ نوشته ترین بسامد وقوع را در دست یک پایین کدام
هاي  در میان مالك» مشمول –شامل «مالك ، آید برمی سه شمارةجدول  طور که از همان

کمترین میزان استفاده را نشان » کوچک –بزرگ «مالك ترتیب طبیعی باالترین بسامد وقوع و 
 احتماالً» جزء –کل «مبنی بر اینکه مالك هاي دوم و سوم  رضیهبه این ترتیب ف. دهد می

  .شوند رد می، مد وقوع را در پیکره داشته باشندکمترین بسا» درون –بیرون «ك بیشترین و مال
و ها باالي کاربرد برخی مالك جهت تبیین بسامد هاي  پایین کاربرد برخی مالك بسامد

استفاده ) 1987( شده از سوي جانسون مطرح ،»واره طرح«، از مفهوم دیگرِ ترتیبِ طبیعی
مربوط  ،کارگیري به ، باالترین بسامدنشان دادند هاي پژوهش حاضر طور که یافته  همان. شود می
در . است »کوچک –بزرگ « طۀرابمربوط به ، و کمترین بسامد »مشمول –شامل « رابطۀبه 

و  »حجمی وارة طرح«ترتیب با استناد به  به رابطه، این دو شناختی شناسیِرویکردهاي معنا
 ارگیريِک به ي پژوهش حاضر تفاوت قابل توجهها یافته. اند قابل تبیین »مقیاس وارة طرح«

است الزم به ذکر . یاندنما مقیاس را می وارة طرح محدود رگیريِکا حجمی و به وارة طرح گستردة
 شده از سوي جانسون مطرح ريِیتصو هاي واره طرح کارآییِ که تا کنون به اولویت و گسترة

پایان  وارة طرح، اي وارة چرخه طرح ، وارة حجمی طرح، حاشیه –کانون  وارة طرحشامل  ،)1987(
 وارة طرح ، حرکتیة وار طرح، کل –جزء  وارة طرح وارة ارتباط، طرح وارة قدرتی، طرحمسیر، 

 مراتبِ لۀ سلسلهسئنگارنده عقیده دارد که م. پرداخته نشده است عمودي وارة طرحمقیاس و 
از رشد کودك مورد بررسی قرارگیردتواند با تکیه بر شواهدي  هاي مذکور می واره طرح عملکرد. 
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ویاي این گ ،اندازهبر تشخیص  حجمتشخیص اولویت  ،یند رشد کودكعنوان نمونه در فرا هب
 –بزرگ « رابطۀ بر )حجمی وارة طرح مبتنی بر( »مشمول –شامل « رابطۀ است که چرا

شود که کاربرد  به این ترتیب مشخص می. مقدم است )مقیاس وارة طرحمبتنی بر ( »کوچک
شناختی  تبیینِ ،طبیعی ترتیبِ هاي دیگرِ ها و کاربرد محدود برخی مالك برخی مالك گستردة

  .گردد چهارم پژوهش حاضر می تأیید فرضیۀن امر سبب که همی ،دارند
مربیان  و کودکان والدین تواند به حاضر می پژوهشِ نتیجۀدر پایان الزم به ذکر است که 

مورد بررسی  گروه سنیِ آموزانِ ثرتر با دانشهرچه مؤ زشی جهت برقراري ارتباط کالمیِامور آمو
 .در این پژوهش کمک کند

حاضر پژوهش هاي  کتب درسی و غیردرسی با استفاده از یافته لفانؤنویسندگان و م
 تر شده و این شناختزبانی کودکان این گروه سنی آشنا توانند با ساختار ذهنی و مهارت می

هاي  نوشته شدنِترمتن و روایت در ذهن کودکان به هرچه مفیدسازمان  بیشتر دربارة
 .نویسندگان کمک خواهد کرد

مسیر علوم شناختی  شدنِ تر از این پژوهش گامی است در جهت روشن آمده دست هب نتایجِ
، چرا که در این حیطه مشغول فعالیت هستند شناسانی که شناسان و زبان ویژه براي روان هب

توانند  می ،شود که جاي خالی آنها احساس می ،دیگريهاي  نتایج این پژوهش در کنار پژوهش
ها در جریان یادگیري و استفاده از آن احتمالیِ و ترتیبِ واره طرحچه بهتر مفهوم به درك هر

 .حیات کمک کنند

مند شوند  توانند بهره زبان نیز می شناسانِ ، جامعهآمده از این پژوهش دست هب فرعیِ از نتایجِ
، تأثیرات فرهنگی مورد بررسی در این پژوهش را با هم مقایسه کرد و توان دو منطقۀ میچرا که 

  .ین گروه سنی مورد بررسی قرار دادا طی را در کاربرد زبان توسط کودکانِاجتماعی و محی
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