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Objective Language has three components: content, form and pragmatic. The content includes the se-
mantic components. Semantic knowledge of word relationships requires awareness of the relationships 
between different words in the same field and other fields. One of the main components of the semantic 
is the mental lexicon that many of the semantic communications, including the organization and seman-
tic representations of words, take shape in this network. The important issue is how to organize words 
in mind, linking the words together and their position in the semantic network. One task that helps to 
organize the meanings of the words in the mental lexicon is the word definition task. The ability to define 
words is reliant o  several aspects of linguistic and metalinguistic  development, literacy, and academic 
achievement. The aim of this investigation was to study the definitional style of nouns in typically develop-
ing school-aged children. 
Materials & Methods In this cross-sectional and descriptive-analytical study, 150 typically developing 
school-aged children, selected using multistage sampling method, studying in the second to sixth grades in 
1, 7 and 17 municipal districts of Tehran were included. The definition skill was assessed with word defini-
tion task. The students were asked to define the words, and their answers were scored based on content. 
The reliability was assessed by two independent values, and the validity was determined by the content. 
The results were analyzed by the SPSS V. 22 software using the methods of independent- samples T test, 
univariate analysis of variance and Tukey’s test.
Results The findings showed that by increasing the age, the noun definitions were developed from func-
tional and concrete responses into combination two and using of superordinate terms were increased. 
The mean score of the content in word definition was significantly increased by age (P<0.001). Also the 
performance of girl students was better as they earned higher scores than the boys (P=0.03). 
Conclusion  On increasing the age, the content quality of word definitions improved significantly. The con-
cepts were found to be organized into hierarchies of connections. Also, definitions were developed from 
functional and concrete responses into combination two and formal responses. And finally, the word defi-
nition task can be used by speech and language therapists in clinical and educational environments.
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بررسیومقایسهرشدجنبهمحتواییمهارتتعریفواژهدردانشآموزان7تا12سالهفارسیزبان

هدف زبان از سه جزء محتوا، فرم و کاربرد تشکیل شده است که حیطه معناشناختی در زیرمجموعه محتوایی قرار می گیرد. در دانش 
معنایی به اطالعاتی در زمینه ارتباط هر واژه با دیگر واژه های موجود در آن مقوله و مقوله های دیگر نیازمندیم. یکی از اجزای اصلی حیطه 
معناشناختی، دانش واژگان است که بسیاری از ارتباطات واژگانی ازجمله بازنمایی و سازماندهی آن ها در این شبکه شکل می گیرد. یکی 
از مفاهیم مهم در حوزه واژگان، سازماندهی ذهنی، ارتباطات و چگونگی شکل گیری موقعیت هر یک از واژگان در این شبکه است. یکی از 
تکالیفی که به سازماندهی واژگان و معنای آن ها در شبکه خزانه واژگانی کمک می کند تکلیف تعریف واژه است. تعریف واژه مهارتی است 
که به جنبه های مختلفی از رشد زبانی، فرازبانی، سواد و موفقیت های تحصیلی مربوط است. از تکلیف تعریف واژه برای بررسی سازماندهی 
مقوله های معنایی در واژگان ذهنی استفاده می شود. هدف از این مطالعه بررسی انواع تعریف کردن و نحوه رشد آن در کودکان طبیعی 

7 تا 12 ساله بود که به مدرسه می رفتند.
روشبررسی پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری شامل دانش آموزان طبیعی مقطع دوم تا ششم ابتدایی، از مناطق 
1، 7 و 17 شهر تهران بودند. نمونه ها شامل 150 دانش آموز بودند که با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. مهارت تعریف واژه 
با تکلیف تعریف واژه بررسی شد. در این تکلیف از دانش آموزان شرکت کننده تقاضا شد تا تعاریف خود را از واژگان بیان کنند. درنهایت تمام 
پاسخ ها و تعاریف، جمع آوری و بر اساس محتوا نمره دهی شد. پایایی تکلیف تعریف واژه به روش همبستگی نمرات دو ارزشیابی مستقل 
و روایی آن به صورت محتوایی بررسی شد. تحلیل آماری داده های زبانی حاصل از پژوهش با آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس و 

توکی، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.
یافتهها یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که با افزایش مقطع تحصیلی و سن دانش آموزان، روند رشد تعریف اسامی از 
طبقه پاسخ های عینی و عملکردی، به سمت طبقه پاسخ های ترکیبی نوع دوم پیش رفت و میزان استفاده از اصطالحات سرطبقه، افزایش 
یافت. در واقع میانگین امتیاز جنبه محتوایی تعریف واژه، افزایش معنی داری داشت )P<0/001(. همچنین عملکرد دختران در پاسخ های 

محتوایی بهتر از پسران بود و نمرات باالتری کسب کردند.
نتیجهگیری نتایج نشان داد با افزایش مقطع تحصیلی و سن دانش آموزان، کیفیت پاسخ های محتوایی به دست آمده از بخش محتوایی 
واژگان افزایش می یابد. در واقع، مفاهیم در شبکه معنایی و خزانه واژگان، به صورت سلسله مراتبی و شبکه ای از ارتباطات پیچیده 
سازماندهی می شود. همچنین با توجه به طبقه، پاسخ ها از مبتدی به پیشرفته و تعاریف از پاسخ های عینی و عملکردی به سمت تعاریف 
ترکیبی نوع دوم و رسمی تر پیشرفت می کند. در نهایت گفتاردرمان ها می توانند با توجه به نتایج به دست آمده از تکلیف تعریف واژه در 

محیط های آموزشی و بالینی استفاده کنند.
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مقدمه

در طول تاریخ زبان شناسی، واژه و اهمیت آن افت وخیز های 
فعالیت های شناختی سطح  از  زبان  بسیاری داشته است ]1[. 
باالی مغز محسوب می شود ]2[. واژگان در تمامی مسائل مربوط 
به زبان کانون توجه هستند؛ درواقع زبان در واژگان شکل می گیرد 
]3[. زبان سه جزء دارد که شامل ساخت، محتوا و کاربرد است. 
آنچه در محتوا مطرح می شود شامل اجزای معناشناختی است. 

دانش معناشناختی به ذخیره واژگان هر فرد، اشیاء و رویداد های 
موجود در جهان بیرون مربوط می شود ]4[. 

دانش  است.  واژگاني  دانش  زبان،  اجزاي  اصلي ترین  از  یکي 
واژگاني شامل اجزاي مجزایي است که دانش واجي، دستوري و 
مفهومي ازجمله آنهاست. در تعریف دانش واجي مي توان به دانش 
فرد از صداهاي موجود در کلمه اشاره کرد. با استفاده از دانش 
دستوري، فرد به دانش چگونگي استفاده از یک کلمه در ترکیب 
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با کلمات دیگر مي رسد. دانش مفهومي نیز تعریف واژگان را شامل 
میشود. این مجموعه دانش واژگاني، واژگان ذهني نامیده مي شود 
]3[. در واقع یکی از بخش های اصلی معناشناسی، واژگان ذهنی1 
است ]5[. واژگان ذهنی در شبکه ای درهم تنید ه در مغز ذخیره 

می شود ]6[.

خزانه واژگانی، در تمام طول زندگی فرد، در حال رشد و تکامل 
است. تعریف واژه نیز ازجمله مهارت هایی است که به یادگیری 
واژگان و خزانه واژگانی فرد وابسته است ]7[. درواقع در تعریف 
واژه، فرد کلمات مرتبط با واژه هدف را از مجموعه واژگان ذهنی 
خود جست وجو می کند و درنهایت به توضیح واژه هدف با ساختار 
زبان شناختی پیچیده تر و کامل تر می پردازد ]8[. تکلیف مربوط 
به تعریف واژه، ازجمله تکالیفی است که به خوبی روند اکتساب 
واژگان را نشان می دهد و رشد معنایی را بررسی می کند؛ چراکه 
فرد برای ارائه تعریفی خوب، باید از همه توانایی های زبانی مربوط 

به درک و تولید خود استفاده کند ]9[. 

همه تعاریف دو جزء محتوا و ساختار را شامل می شوند ]10[. 
محتوا، بیان مختصات معنایی یک واژه است که در یک تعریف 
بیان می شود و به چگونگی کاربرد آن واژه اشاره می کند ]11[. 
ساختار نیز، شکل نحوی یک تعریف و چگونگی فرمول سازی آن 
برای انتقال هرچه بهتر اطالعاتی است که از یک واژه در ذهن 

وجود دارد ]11[. 

در خصوص پیوند کلمات در ذهن و روابط بین آن ها، تحقیقات 
نحوه  به  آن ها،  نتایج  به  توجه  با  است که  انجام گرفته  زیادی 
سازماندهی واژه ها در ذهن و روابط بین آن ها پی  می بریم. برای 
مثال، آنچه در تعریف واژه اهمیت دارد آن است که افراد بیشتر 
از کلماتی استفاده می کنند که پیوند معنایی قوی تری با کلمه 
هدف دارند. واژگان نیز به صورت منفرد ذخیره نمی شوند، بلکه 
ذخیره به صورت یک واحد گروهی انجام می شود. در واقع در هر 
زبان، واژه ها با تعداد محدودی از دیگر واژه ها، همنشین می شوند. 
این همنشینی به گونه ای است که فرد در تعریف واژه هدف، واژه 
مدنظر را که ممکن است با واژه های دیگر همنشین باشد، انتخاب 
و از آن استفاده می کند. با استناد به این موضوع متوجه می شویم 
که دو کودک همسن با توانایی های هوشی و تحصیلی مشابه، 

تعاریف متفاوتی از یک واژه ارائه می دهند ]12[. 

برای ارائه یک تعریف قابل قبول، فرد نیاز دارد که عالوه بر 
استفاده از واژگان مناسب، آن ها را در قالب درست پردازش کند 
و ارائه دهد ]13[. مقوله ها و روش مقوله بندی در ذهن نیز مبحث 
بازنمایی  مؤثر  راه های  از  مقوله ها  واقع  در  است.  مهمی  بسیار 
هستند. کودک در هر بار مواجهه با تجربیات، انسان ها، اشیا و 
واژگان جدید، آن ها را سازمان دهی و طبقه بندی می کند. وجود 
مقوله بندی به کودک در طبقه بندی اطالعات کمک و راه های 

1. Mental lexicon

دستیابی به آن را تسهیل می کند. در واقع مقوله بندی ازجمله 
برابر محرک  اولیه کودک را در  نتیجه گیری  راه هایی است که 
جدید نشان می دهد تا بتواند واژه را ذخیره و در طول زندگی به 

آسانی فراخوانی کند ]14[. 

روند رشد معنا به شکلی است که از قالب های عینی و عملکردی 
فرا تر می رود و به قالب های انتزاعی تر و مفهومی تر نزدیک می شود 
]15[؛ برای مثال، می توان به نظریه رشد معنایی واژه اشاره کرد 
که ویگوتسکی آن را مطرح کرده است. برای کودک خردسال، 
گربه یک حیوان اهلی و خانگی است که بنابر تجربیات خوب 
ذهن  در  آن  از  بدی  یا  خوب  معنای  دارد،  آن  از  که  بدی  یا 
کودک شکل می گیرد. در واقع در این مرحله، کلمات حامل بار 
انتزاعی در  تقابل های  افزایش سن و شکل گیری  با  عاطفی اند. 
ذهن کودک، گربه در نظامی قرار خواهد گرفت که به معنای 
یک جانور و حیوان است و در طبقه گیاهان جای نمی گیرد ]16[. 
فرد طی تعریف واژه نیز، به خصوص در تعریف واژگان عینی، از 
تصویرسازی استفاده می کند. تصویرسازی و تعریف واژه عمدتاً به 
کمک کودکان کوچک تری می آید که معموالً از پاسخ های عینی 

در بخش محتوایی استفاده می کنند ]17[.

مطالعات زیادی در حوزه مهارت تعریف واژه انجام گرفته است 
در  تعاریف  نحوه  رشدی،  تغییرات  تعاریف،  کیفیت  درباره  که 
اختالالت زبانی و استفاده از این مهارت به عنوان ابزار سنجش 
آگاهی از مقوله های واژگانی و نحوه بازیابی آن ها تحقیق کرده اند. 
تعریف واژه از موضوعاتی بود که ال ایسا2 در دانشگاه کلگری3 کانادا 
اولین تحقیقات مربوط به آن را در سال 1969 انجام داد. در این 
از واژه در تعاریف  تحقیق نشان داده شد که توصیف کودکان 
رسمی تر، با افزایش سن پیشرفت می کند ]18[. اسکورچاک4 و 
انگلین در سال 1997، با استفاده از تکلیف تعریف واژه، تغییرات 
رشدی را بررسی کردند که در بیان طبقه رخ می دهد. یافته های 
آنان نشان داد با افزایش سن و دریافت آموزش های تحصیلی، 
این امر منجر به کسب  افزایش می یابد و  اندازه واژگان ذهنی 

نمرات بهتر در تکالیف تعریف واژه می شود ]19[. 

در سال 2002، مارینلی و جانسون مهارت تعریف واژه را در 
کودکان با آسیب ویژه زبان5 بررسی کردند. کودکان دارای آسیب 
ویژه زبان به طور معناداری نمره کمتری نسبت به گروه کنترل 
گرفتند. علت نمرات پایین تر کودکان با آسیب ویژه زبان، اختالل 
در دستیابی واژگانی و یا نقص در دانش فرازبانی بود ]20[. بنلی6 
و همکاران در سال 2006، ارتباط بین مهارت تعریف واژه و سطح 
افزایش سن  نتایج نشان داد  آگاهی فرازبانی را بررسی کردند. 
و سطح تحصیالت، موجب عملکرد بهتر افراد در انجام تکالیف 

2. Al-Issa
3. University of Calgary
4. Skwarchuk
5. Specific language impairment (SLI)
6. Benelli
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می شود. همچنین توانایی فرازبانی و سطح تحصیالت نقش مهمی 
در ارائه هر چه بهتر تعریف واژه داشته اند ]21[. 

در تحقیقی که مارینلی و چان7 در سال 2006 انجام دادند، 
تأثیر بسامد واژه بر تعریف آن بررسی شد. درنهایت این نتیجه 
حاصل شد که میزان بسامد واژه بر کیفیت تعریف آن اثر گذاشته 
است. در واقع هر چه واژه برای فرد آشنا تر باشد، بازنمایی واژه از 
واژگان ذهنی و دستیابی فرد به معنای واژه سریع تر و بهتر انجام 
می گیرد ]22[. گاوریلیدو8 در سال 2008، رشد تعریف واژه را 
در کودکان پیش دبستانی یونانی بررسی کرد. نتایج حاکی از آن 
بود که با افزایش سن، پاسخ ها از حالت عینی و عملکردی به 
سمت تعاریف رسمی تر و انتزاعی تر در حال پیشرفت است. از 
دیگر اهداف پژوهش آن ها، بررسی اثر جنسیت بر مهارت تعریف 
واژه بود که به نظر می رسد جنسیت روی این مهارت تأثیر قابل 

توجهی نداشته است ]23[. 

در ایران محمدی در سال 2011، مهارت تعریف واژه کودکان 
فارسی زبان دبستانی مبتال به آسیب ویژه زبان را با همتایان سنی 
طبیعی مقایسه کرد. یافته ها نشان داد مهارت تعریف واژه در بُعد 
محتوایی در کودکان مبتال با آسیب ویژه زبان ضعیف تر از کودکان 
طبیعی است. همچنین ملکیان در سال 2014، مهارت تعریف 
واژه را در کودکان 4/5 تا 7/5 ساله فارسی زبان بررسی کرد. نتایج 
نشان داد با افزایش سن، میانگین امتیاز جنبه محتوایی تعریف 
تعاریف  افزایش سن،  با  درواقع  معناداری می یابد.  افزایش  واژه 
کودکان از پاسخ های عینی و عملکردی به سمت تعاریف فرازبانی 

پیش می رود که از نظر محتوا و ساختار رشد یافته اند. 

مهارت تعریف واژه ازجمله مهارت هایی است که در کشور ها و 
زبان های مختلف بررسی شده و محدوده رشد و سطح پیچیدگی 
این مهارت در هر یک از سطوح سنی مشخص شده است ]25 
،24[. در ادامه پژوهش اخیر ملکیان، این پرسش مطرح شد که 
روند رشد مهارت تعریف واژه چگونه است و آیا این مهارت در 
زبان فارسی هم همان روندی را طی می کند که در دیگر زبان ها 
ذکر شده است. پرسش دوم آن ها این بود که آیا دختران توانایی 

متفاوتی را نسبت به پسران در تعاریف واژه ارائه می دهند. 

برای  گرفته،  انجام  حوزه  این  در  که  تحقیقاتی  بیشتر  در 
هر  به  که  است  شده  طراحی  طبقاتی  محتوایی،  بُعد  بررسی 
یک از این طبقات، طبق روند رشد، امتیازهایی تعلق می گیرد. 
هدف از مطالعه حاضر بررسی روند رشد بُعد محتوایی تعریف 
کامل تری  دیدگاه  به  رهگذر  این  از  تا  است  کودکان  در  واژه 
بُعد محتوایی  ارزیابی  این مهارت، چگونگی  تعریف  به  نسبت 
آن، رشد آن در سنین مختلف و مطالعات تطبیقی زبان در این 

زمینه پرداخته شود.

7. Chan
8. Gavriilidou

روشبررسی

این پژوهش از نوع مقطعی و توصیفی تحلیلی بود که طی آن 
مهارت تعریف واژه در بُعد محتوایی، در کودکان طبیعی مقطع 
ابتدایی بررسی شد. جامعه مطالعه شده شامل 150 کودک 7 تا 
12 ساله فارسی زبان مقطع ابتدایی مدارس شهر تهران )75 دختر 
و 75 پسر( بود که همه آن ها تک زبانه و از سن 6 سالگی وارد 
مدرسه شده بودند. به منظور انجام پژوهش، دانش آموزان سالم و 
طبیعی فارسی زبان و تک زبانه انتخاب شدند. معیار خروج آن ها 
نیز نبود هر گونه اختالل بینایی، شنوایی، صدمات نورولوژیکی، 
بیماری های شدید جسمانی، مشکالت گفتار و زبان، مشکالت 
عاطفی و روانی و کسب نمره مردودی در سال های تحصیلی بود.

بررسی معیار های ورود و خروج از طریق مشاهده آزمودنی، 
او، بررسی اطالعات حاصل از چک لیست اطالعات  با  مصاحبه 
گرفت.  انجام  دانش آموز  سالمت  پرونده  مشاهده  و  زمینه ای 
مبهم،  یا  مخدوش  اطالعات  با  شدن  مواجه  و  نیاز  صورت  در 
بینایی،  به مسئوالن مدرسه رجوع شد. وجود هرگونه اختالل 
بیماری های  نورولوژیکی و  شنوایی، مشکالت عاطفی، صدمات 
جسمانی از طریق اطالعات موجود در پرونده سالمت دانش آموز 
بررسی شد. کسب هرگونه نمره مردودی طی سال های تحصیلی 
به سن  توجه  با  و  تحصیلی  پرونده  به  رجوع  با  نیز  دانش آموز 

تقویمی دانش آموز و تطبیق آن با مقطع تحصیلی، بررسی شد. 

از طریق مصاحبه با آزمودنی و پرسیدن سؤاالتی متناسب با سن 
آزمودنی و گفت وگو با او درباره وقایع روزانه، وضعیت رشد گفتار 
و زبان او ارزیابی شد. چک لیست اطالعات زمینه ای نیز در اختیار 
والدین قرار گرفت. این چک لیست حاوی سؤاالتی در ارتباط با 
معیار های ورود و خروج بود. برای تکمیل ارزیابی های انجام گرفته 
و بررسی دقیق تر معیار های ورود و خروج، از اطالعات حاصل از 
پرسش نامه استفاده شد. به طور کلی، ابزار استفاده شده در این 
دانش آموزان، چک لیست  سالمت  و  تحصیلی  پرونده  پژوهش، 

اطالعات زمینه ای و آزمون تعریف واژه بود ]22[.

در این پژوهش، آزمودنی ها به روش نمونه گیری چندمرحله ای 
انتخاب شدند. از آنجا که پژوهش فعلی در ادامه پژوهش ملکیان 
انجام گرفت، از دانش آموزان مناطق 1، 7 و 17 تهران استفاده 
شد. تهران 22 منطقه دارد که از نظر شرایط اقتصادی و اجتماعی 
به سه پهنه باال، متوسط و پایین تقسیم می شود. در پژوهش 
ملکیان، محقق ابتدا مناطق مربوط به هر پهنه را مشخص کرد و 
از هر پهنه نیز، مناطق به صورت تصادفی انتخاب شدند ]26[. در 
ادامه نیز، در هر منطقه از بین مدارس موجود به صورت تصادفی 
ساده، یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه در مقطع ابتدایی 
انتخاب شد. در مجموع 6 مدرسه )3 مدرسه دخترانه، 3 مدرسه 
پسرانه( انتخاب شد. سپس به صورت تصادفی ساده از هر مدرسه، 
25 دانش آموز انتخاب شد؛ به طوری که از هر یک از مقاطع دوم 
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تا ششم، 5 دانش آموز انتخاب شد. در مجموع، 15 دختر و 15 
پسر از هر یک از مقاطع از هر 3 پهنه انتخاب شد. در نهایت تعداد 
کل دانش آموزان در هر مقطع، 30 نفر و در مجموع 150 نفر به 

دست آمد.

کرده اند.  را طراحی  واژه  تعریف  آزمون  و همکاران  محمدی 
مقوله   7 در  را  دانش آموزان  واژه  تعریف  مهارت  آزمون،  این 
حیوانات، شغل، میوه، مکان، اعضای بدن، وسایل غذاخوری و 
وسایل حمل ونقل می سنجد. هر یک از این 7 مقوله شامل 2 واژه 
می شود که برای مقطع ابتدایی قابل استفاده است. این 14 واژه از 
اسامی عینی و پرکاربردی هستند که تنها یک معنی را به ذهن 
متبادر می کنند و قابلیت تعریف به روش های مختلف، از ساده 
به پیچیده را برای آزمودنی فراهم می کنند. اعتبار این تکلیف در 
جنبه محتوایی از طریق محاسبه همبستگی نمرات دو ارزشیابی 

مستقل به دست آمده است. 

و  درصد   71 پایایی  اول،  اجرای  در  محتوایی  جنبه  برای 
شیوه   .]25[ آمد  دست  به  درصد   82 پایایی  دوم،  اجرای  در 
امتیازبندی این آزمون بر اساس مطالعه مارینلی و جانسون انجام 
گرفته است ]20[. تحلیل آماری داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 
22 انجام شد. همچنین برای مقایسه دو گروه از تی مستقل و 
برای مقایسه چندین گروه از تحلیل واریانس استفاده شد. به 
منظور انجام آزمون های تعقیبی نیز از آزمون توکی استفاده شد. 
جدول شماره 1 به معرفی مقوله ها و واژگان استفاده شده در نسخه 

فارسی آزمون تعریف واژه پرداخته است.

تعریفواژهوانواعپاسخهایمحتوایی

منظور از جنبه محتوایی، بیان مختصات معنایی یک واژه است 
که آن را از دیگر واژگان مربوط به آن طبقه متمایز می کند ]25[. 
جنبه محتوایی تعریف واژه شامل دو بخش تعاریف خطا و بخش 
تعاریف صحیح است. پاسخ خطا زمانی است که تعریف فرد از واژه 
هدف، نادرست باشد. پاسخ خطا به سه صورت کالمی، غیرکالمی 
و بی پاسخ است؛ مثاًل فرد در تعریف مداد بگوید که صدا می دهد 
یا حالت نوشتن را نشان دهد و یا پاسخی ندهد. تعریف صحیح 
ارائه می دهد و شامل تعریف  توصیفی است که کودک از واژه 
به صورت عملکردی، عینی، تداعی، تشبیهی، مقوله کلی، مقوله 
اختصاصی، مترادف، ترکیبی نوع اول و ترکیبی نوع دوم می شود. 

در ادامه، هر یک توضیح داده می شود.

تعریف عملکردی، تعریف واژه هدف به صورت بیان عملکرد یا 
نحوه استفاده از آن است. برای مثال، در تعریف سیب بیان شود: 

»آن را می خوریم«. 

تعریف عینی، تعریف واژه هدف از طریق بیان و یژگی هایی از 
واژه است که به شکل، رنگ، ترکیب و جایگاه آن اشاره دارد. برای 

مثال، در تعریف سیب بیان شود: »قرمز و گرد است«. 

تعریف تداعی، تعریف یک واژه از طریق بیان جفتی از آن واژه 
است که در ذهن تداعی می شود. برای مثال، در تعریف مداد بیان 

شود: »کاغذ«. 

تعریف تشبیهی، تعریف یک واژه با بیان واژه دیگری است که با 
آن مرتبط است. برای مثال، در تعریف اسب بیان شود: »مثل گاو«. 

تعریف مقوله کلی ساده، تعریف یک واژه از طریق واژه ای است 
که نماد غیراختصاصی مجموعه ای از واژگان با خصوصیات مشترک 
است. برای مثال، در تعریف انار بیان شود: »یک خوراکی است«. 

واژه ای است  از طریق  واژه  تعریف  اختصاصی،  تعریف مقوله 
که نماد اختصاصی مجموعه ای از واژگان با خصوصیات مشترک 
است. برای مثال در تعریف اسب بیان شود: »یک حیوان است«. 

تعریف مترادف، تعریف یک واژه با بیان واژه هم معنی است. 
برای مثال، در تعریف دکتر بیان شود: »پزشک«. 

تعریف به صورت ترکیبی نوع اول، تعریف یک واژه با به کارگیری 
طبقه غیراختصاصی، همراه با ترکیباتی از بیان عملکردی، عینی، 
تداعی یا تشبیهی است. برای مثال، در تعریف انار بیان شود: »یک 

نوع خوراکی که رنگ آن قرمز است«. 

با  واژه  یک  تعریف  دوم،  نوع  ترکیبی  صورت  به  تعریف 
به کارگیری طبقه اختصاصی یا واژه مترادف، همراه با ترکیباتی 
از بیان عملکردی، عینی، تداعی، تشبیهی است. برای مثال، در 
تعریف قطار بیان شود: »یک وسیله حمل ونقل است و روی ریل 
حرکت می کند«. جدول شماره 2، نحوه نمره گزاری هر یک از 

پاسخ ها را بر اساس جدول مارینلی و جانسون نشان می دهد.

برای شروع آزمون، به منظور آمادگی ذهنی آزمودنی، محقق 
یک واژه را به عنوان نمونه در سطح باالی جنبه محتوایی تعریف 
این گونه  برای تعریف واژه »مسواک«، محقق  برای مثال،  کرد. 
توضیح داد: »وسیله ای است که دندان ها را با آن تمیز می کنند«. 

جدول 1. مقوالت و اسامی استفاده شده در آزمون تعریف واژه

مکانمیوهشغلاندامبدنوسایلحملونقلحیواناتوسایلغذاخوریمقوالت

واژه ها
مدرسهسیبمعلمدستقطارکالغقاشق

مسجداناردکترپاهواپیمااسبلیوان
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بعد از رفع ابهام و آمادگی ذهنی دانش آموز، از تکلیف تعریف واژه 
]11[ استفاده شد. نحوه ارائه واژگان به این صورت بود که از هر 
مقوله یک واژه ارائه شد و پس از ارائه کامل 7 واژه از 7 مقوله، 
نوبت به سری دوم واژه ها رسید. در واقع هیچ یک از دو واژه مربوط 
به یک مقوله، به دنبال هم ارائه نشد. در ارتباط با هر یک از 14 
از آزمودنی پرسید. به عنوان  واژه هدف، محقق تعریف واژه را 
مثال، »لیوان چیست؟« یا »معلم کیست؟«. مالک پاسخگویی و 
نمره گذاری تعاریف، بهترین و کامل ترین پاسخ آزمودنی در تعریف 

هر یک از واژگان بر اساس معیار تعیین شده بود.

یافتهها

ابتدا نمره  با توجه به جدول نمره دهی که پیش تر ذکر شد، 
محتوایی هر دانش آموز و درنهایت مجموع نمرات دانش آموزان 
آمد. در  به دست  از مقاطع تحصیلی  و پسر در هر یک  دختر 
ادامه، میانگین و انحراف معیار هر یک از مقاطع تحصیلی محاسبه 
شد تا نحوه پیشرفت مهارت تعریف واژه، با افزایش سن و مقاطع 
تحصیلی مقایسه شود. یافته های مربوط به میانگین و انحراف معیار 

جنبه محتوایی تعریف واژه در جدول شماره 3 ارائه شده است.

برای مقایسه نمره بخش محتوایی دختران و پسران در سنین 
مختلف از تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شد. در ابتدا اثر متقابل 
 .)P=0/42( ندارد متقابل وجود  اثر  دریافتیم که  و  بررسی شد 
سپس اثرات اصلی بررسی شد. در مقاطع دوم تا ششم اختالف 

معنی داری مالحظه شد )P<0/001(. همان طور که در جدول 
افزایش سن و مقطع تحصیلی،  با  شماره 3 مالحظه می شود، 

میانگین امتیاز پاسخ محتوایی افزایش می یابد. 

استفاده  توکی  تعقیبی  آزمون  از  جفتی  مقایسه های  برای 
شد. جدول شماره 4 نتایج این آزمون را نشان می دهد. نتایج 
این آزمون نشان داد میانگین امتیاز پاسخ محتوایی پایه دوم با 
پایه سوم اختالف ندارد )P=0/12(. میانگین امتیاز پاسخ محتوایی 
پایه دوم با پایه چهارم اختالف دارد )P<0/001(. میانگین امتیاز 
 .)P<0/001( پاسخ محتوایی پایه دوم با پایه پنجم اختالف دارد
میانگین امتیاز پاسخ محتوایی پایه دوم با پایه ششم اختالف دارد 

.)P<0/001(

میانگین امتیاز پاسخ محتوایی پایه سوم با پایه دوم اختالف 
ندارد )P=0/12(. میانگین امتیاز پاسخ محتوایی پایه سوم با پایه 
چهارم اختالف ندارد )P=0/070(. میانگین امتیاز پاسخ محتوایی 
پایه سوم با پایه پنجم اختالف دارد )P<0/001(. میانگین امتیاز 
.)P<0/001( پاسخ محتوایی پایه سوم با پایه ششم اختالف دارد

میانگین امتیاز پاسخ محتوایی پایه چهارم با پایه دوم اختالف 
چهارم  پایه  محتوایی  پاسخ  امتیاز  میانگین   .)P<0/001( دارد 
پاسخ  امتیاز  میانگین   .)P=0/070( ندارد  اختالف  سوم  پایه  با 
 .)P=0/343( ندارد اختالف  پایه پنجم  با  پایه چهارم  محتوایی 
میانگین امتیاز پاسخ محتوایی پایه چهارم با پایه ششم اختالف 

.)P<0/001( دارد

جدول 2. طبقه بندی پاسخ ها و امتیازات مربوط به جنبه محتوایی تعریف واژه

مثالامتیازانواعپاسخهاردیف

اسب چیه: مثل اسب.0خطا )تعریف نادرست، بدون پاسخ، ایما و اشاره کردن(1
مداد چیه: نشان دادن حالت نوشتن

سیب چیه؟ آن را می خوریم.1عملکردی )بیان عملکرد یا چگونگی استفاده از شیء(2
کالغ چیه؟ پرواز می کند.

سیب چیه؟ قرمز و گرد است.1عینی )بیان اجزا، رنگ، شکل، مکان و ...(3
بچه چیه؟ کوچولو.

مداد چیه؟ کاغذ.1تداعی4

اسب چیه؟ مثل گاو.2تشبیه )قیاس معنایی(5
قطار چیه؟ مثل ماشین.

انار چیه؟ یک خوراکی است.2مقوله کلی6

اسب چیه؟ یک حیوان است.3مقوله اختصاصی7
سیب چیه؟ یک میوه است.

دکتر کیه؟ پزشک.3مترادف8

انار چیه؟ یک نوع خوراکیه که رنگ آن قرمز است.4ترکیبی نوع اول )هر ترکیبی از عملکردی، عینی، تشبیهی، تداعی و مقوله کلی(9

قطار چیه؟ یک وسیله حمل ونقل است و روی ریل حرکت می کند.5ترکیبی نوع دوم )نام بردن مقوله خاص یا نام مترادف به همراه حداقل یک مختصه دیگر(10
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میانگین امتیاز پاسخ محتوایی پایه پنجم با پایه دوم اختالف 
دارد )P<0/001(. میانگین امتیاز پاسخ محتوایی پایه پنجم با پایه 
سوم اختالف دارد )P<0/001(. میانگین امتیاز پاسخ محتوایی 
پایه پنجم با پایه چهارم اختالف ندارد )P=0/343(. میانگین امتیاز 

.)P=0/040( پاسخ محتوایی پایه پنجم با پایه ششم اختالف ندارد

میانگین امتیاز پاسخ محتوایی پایه ششم با پایه دوم اختالف 
دارد )P<0/001(. میانگین امتیاز پاسخ محتوایی پایه ششم با پایه 
سوم اختالف دارد )P<0/001(. میانگین امتیاز پاسخ محتوایی 

جدول 3. میانگین و انحراف معیار بُعد محتوایی تعریف واژه در هر یک از مقاطع تحصیلی

فاصلهاطمینان95درصد
انحرافمعیار میانگین تعداد پایه

حدپایین حدباال

جنبهمحتوایی

28/40 19/79 9/63 24/10 30 دوم

35/87 27/26 12/75 31/57 30 سوم

43/97 35/36 14/43 39/67 30 چهارم

49/70 41/09 13/49 45/40 30 پنجم

58/47 49/86 9/48 54/17 30 شش

40/90 37/05 15/89 38/98 150 کل

جدول4. نتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه های جفتی

معناداری پایه2 پایه1

0/11 3

2
0/00 4

0/00 5

0/00 6

0/11 2

3
0/07 4

0/00 5

0/00 6

0/00 2

4
0/07 3

0/34 5

0/00 6

0/00 2

5
0/00 3

0/34 4

0/04 6

0/00 2

6
0/00 3

0/00 4

0/04 5
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پایه ششم با پایه چهارم اختالف دارد )P<0/001(. میانگین امتیاز 
.)P=0/040( پاسخ محتوایی پایه ششم با پایه پنجم اختالف ندارد

 در مجموع، نتایج حاکی از آن است که پاسخ های دانش آموزان 
در بخش محتوایی در هر پایه، با پاسخ دانش آموزان یک پایه قبل 
و بعد اختالف معنادار ندارد، اما با پاسخ دانش آموزان دو پایه قبل 

و بعد اختالف معنادار دارد.

جدول شماره 5، میانگین توزیع هر یک از پاسخ های جنبه 
محتوایی تعریف واژه را در گروه های سنی مختلف نشان می دهد. 
همان طور که در جدول شماره 5 مالحظه می شود، دانش آموزان 
مقطع دوم از پاسخ های عملکردی بیشتری استفاده کرده اند و 
بعد از آن با اختالف زیادی، از پاسخ ترکیبی نوع اول استفاده 
کرده اند. این روند پاسخگویی تا مقطع پنجم ادامه دارد؛ با این 
تفاوت که فاصله استفاده از دو پاسخ باال با افزایش مقطع تحصیلی 
کاهش می یابد؛ یعنی با وجود اینکه از پاسخ عملکردی بیش از 
پاسخ ترکیبی نوع یک استفاده شده است، اما با افزایش سن، 
از  استفاده  میزان  و  پاسخ عملکردی کاهش  از  استفاده  میزان 
پاسخ ترکیبی نوع یک افزایش می یابد؛ تا اینکه در نهایت میزان 
استفاده از پاسخ ترکیبی نوع دوم در مقطع ششم به بیشترین 

میزان می رسد. 

بحث

این پژوهش با هدف مقایسه و بررسی روند رشد تعریف واژه در 
دانش آموزان 7 تا 12 ساله فارسی زبان انجام شد. به طور کلی روند 
پاسخ ها مطابق با انتظار پیش رفت و به این شکل بود که میانگین 
توزیع پاسخ های تداعی )در همه مقاطع(، تشبیه و مترادف )به غیر 
از مقطع سوم(، صفر بود. میزان استفاده از پاسخ های عملکردی، 
عینی و مقوله کلی نیز با افزایش سن کاهش یافت. میانگین توزیع 
پاسخ های خطا و مقوله اختصاصی نیز با افت وخیزهایی همراه بود 

و درنهایت با افزایش سن، کاهش یافت. میزان استفاده از دو پاسخ 
ترکیبی نوع اول و نوع دوم نیز افزایش یافت.

نتایج این مطالعه با بسیاری از مطالعات انجام گرفته در ارتباط با 
تعریف واژه ازجمله مطالعه ال عیسی )1969(، لیتوویتز9 )1977(، 
 ،)1990( اسنو10   ،)1995( نیپولد   ،)1995( انگلین  و  جانسون 
مارینلی و جانسون )2002(، بنلی و بلچی )2005( و گاوریلیدو 

)2008( همسو بود ]27-30 ،24 ،23 ،20 ،18[.

کودکان معموالً برای کسب دانش کامل و مناسب از واژگان، 
روند مسیریابی طوالنی ای را طی می کنند که در این مسیر به 
از  و  می پردازند  واژگان  مفهوم  و  معنا  زمینه  در  فرضیه سازی 
تجربیات گذشته خود در ارتباط با واژه هدف، که ممکن است 
در شرایط و موقعیت های مختلف کسب کرده باشند، استفاده 
خطا  پاسخ  ارائه  یابند.  دست  مدنظر  معنای  به  تا  می کنند 
نشان دهنده این است که روند مسیریابی هنوز کامل نشده است و 

یا به کندی طی می شود ]31[. 

کاهش پاسخ خطا نشان می دهد که روند مسیریابی کودک 
با افزایش سن کامل تر شده است و در این روند، بازنمایی های 
معنایی و مفاهیم مرتبط با واژه هدف اصالح شده و ارتباط واژگان 
و دایره معنایی آن ها وسعت یافته است؛ برای مثال دانش آموز 
کالس دوم در تعریف دست می گوید: »به آن احتیاج داریم«. در 
حالی که این تعریف، معنای درست و کاملی از واژه دست ارائه 
نمی دهد و می تواند مشابه تعریف دیگر اندام های بدن و حتی 
وسایل و چیزهای دیگری باشد که انسان به آن نیازمند است. در 
واقع ما از دانش آموز مقطع دوم انتظار داریم که عملکرد دست را 
به روشنی بیان کند که در صورت پاسخ خطا، متوجه می شویم او 
هنوز به دانش کافی از عملکرد دست نرسیده است و یا واژگان 

9. Litowitz
10. Snow

جدول 5. میانگین توزیع انواع پاسخ های جنبه محتوایی تعریف واژه

ترکیبینوعدومترکیبینوعاولمترادفمقولهاختصاصیمقولهکلیتشبیهتداعیعینیعملکردیخطامقطع

کل

20/1310/470/10000/130/3701/830/97

30/407/100/5700/130/230/730/102/971/73

40/305/730/10000/200/5003/903/27

50/034/070/13000/101/2004/933/53

60/172/100/03000/070/4305/405/80

0/215/980/1900/030/150/650/023/813/06کل
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مدنظر برای تعریف صحیح از واژه را نیافته است.

پاسخ عملکردی بیشترین پاسخی بود که در کل پژوهش از 
آن استفاده شد و همه افراد صرف نظر از سنشان، تمایل زیادی 
به استفاده از این پاسخ نشان دادند. به نظر می رسد اولین چیزی 
که انسان در طول سال های اولیه زندگی و به موازات شکل گیری 
اشیا،  عملکرد  ویژگی  می شود،  روبه رو  آن  با  زبان  و  شناخت 
این رو عملکرد، جزء  از  بررسی کاربرد آن هاست.  و  دست ورزی 
شکل  افراد  معنایی  شبکه  در  که  است  مفاهیمی  کانونی ترین 
می گیرد و به شناخت و کشف محیط اطراف کمک می کند ]32[. 
این امر احتماالً به این علت است که پاسخ عملکردی در همه 
گروه ها به میزان زیادی استفاده شده است. البته با افزایش سن 
میزان استفاده از پاسخ عملکردی کاهش می یابد. با این وجود در 
سه گروه دوم، سوم و چهارم ابتدایی، پاسخ عملکردی بیشترین 

پاسخ استفاده شده در دانش آموزان بوده است. 

واژه  رشد  روند  دیدگاه  عملکردی،  پاسخ  از  استفاده  کاهش 
ویگوتسکی را بیشتر روشن می کند که با افزایش سن و آگاهی 
بیشتر کودک، توانایی او از تعاریف اسامی فرا تر از کاربرد اولیه شان 
می شود و واژه وارد شبکه ای از تقابل ها و ارتباطات معنایی می شود 
و جایگاه واژه در طبقات معنایی مشخص می شود ]33 ،16[؛ به 
همین علت دو پاسخ مقوله کلی و اختصاصی نیز در دانش آموزان 
دبستانی نسبت به کودکان پیش از دبستان ]26[ امتیاز بیشتری 

کسب کرده است.

میانگین امتیاز دو پاسخ ترکیبی نوع اول و دوم با افزایش سن 
افزایش یافته است. کسب امتیاز بیتر در تعریف واژه، ممکن است 
نشان دهنده این حقیقت باشد که مدرسه و آموزش های رسمی 
تحصیلی منبع مهمی در یادگیری واژگان در همه افراد است و 
فعالیتی است که به آن ها این امکان را می دهد تا بتوانند دانش خود 
از واژگان را گسترش دهند ]34[. به طور کلی کاهش پاسخ خطا و 
افزایش پاسخ ترکیبی نوع اول و دوم، ناشی از سطوح باال تر بازنمایی 

معنایی است که منجر به پاسخگویی کامل تر می شود ]35[. 

میانگین امتیاز پاسخ مترادف و تشبیه نیز بسیار پایین بود. 
نکته جالب توجه این بود که میانگین امتیاز پاسخ تداعی صفر 
بود. استفاده کم دانش آموزان از پاسخ مترادف با نتایج مطالعات 
و   )2004( جانسون  و  مارینلی   ،)2002( جانسون  و  مارینلی 
دیدگاه مختصه ای  به  توجه  با  است.  )1388( همسو  محمدی 
که بیان می کند مجموعه مختصات معنایی یک واژه، معنای آن 
را شکل می دهند، می توان فهمید که چرا دانش آموزان از پاسخ 
مترادف استفاده نکرده اند. در واقع طی تحقیقی که در این راستا 
انجام گرفت، پاسخ مترادف جزء مختصات معنایی واژگان عینی 
قرار نگرفته است ]36[. همچنین مترادف یک واژه شاید از این نظر 
نمی تواند در تعریف واژه استفاده شود، چرا که به خوبی نمی تواند 
معنای اصلی واژه را نشان دهد. در واقع واژه مترادف نزدیک ترین 

واژه ای است که در یک عبارت می تواند جانشین واژه اصلی به کار 
برده شود؛ نه اینکه بتواند تعریف درستی از واژه ارائه دهد ]36[. 
همچنین این موضوع را باید مدنظر قرار دهیم که برای بسیاری از 

واژگان عینی، نمی توان واژگان مترادف پیدا کرد. 

آنچه در مورد پاسخ مترادف ذکر شد، برای دو پاسخ تداعی 
و تشبیه نیز تا حدود زیادی صدق می کند. برای مثال، وقتی در 
پاسخ سؤال »مداد چیه؟« گفته شود: »کاغذ«، ما شاهد هیچ گونه 
تعریف و توضیحی از واژه نیستیم، در واقع با توجه به ارتباط 
واژگان با یکدیگر، اگر اسامی در ذهن به صورت طبقات واژگانی 
بازنمایی شوند، از افراد باید انتظار داشت که از واژگان مترادف، 

تداعی و تشبیه استفاده کنند ]15[. 

در واقع تداعی، شیو ه ای است که فرد با استفاده از آن واژگان 
را به هم مرتبط می کند و به این علت انجام می گیرد که دو واژه 
ویژگی مشترکی دارند، نه اینکه تعریفی از واژه ارائه دهد ]37[. در 
پاسخ تشبیه نیز ادعای همسانی کامل دو طرف تشبیه وجود ندارد 
و در آن چیزی به چیزی و کسی به کسی بنابر همانندی آن ها 
در یک یا چند حالت یا صفت، مانند می شوند ]38[. برای مثال 
وقتی در پاسخ به سؤال »اسب چیه؟« گفته می شود: »مثل گاو« 
از هیچگونه مختصه معنایی جهت تعریف واژه استفاده نشده است. 
بلکه فرد در ذهن خود مختصات معنایی هر یک از طرفین تشبیه 
را قیاس کرده است و بر اساس همانندی آن ها و وجود وجوهات 
مشترک بین دو واژه از این پاسخ استفاده کرده است. در توضیح 
دیگر می توان به بسامد واژه اشاره کرد. در واقع واژگان پربسامد 
دارای واژگانی متشابه و هممعنی اما با بسامد پایین هستند. برای 
مثال واژه »لوکوموتیو« در تعریف واژه »قطار«. در واقع می توان به 
عکس این قضیه نیز اشاره کرد، به این شکل که اگر واژگان آزمون، 
واژههایی با بسامد پایین بود، برای تعریف آن ها ازتشبیه استفاده 
میشد، چرا که واژگان با بسامد پایین دارای واژه های هم معنا با 
بسامد بیشتر هستند و همان طور که پیش تر ذکر شد بسامد واژه 

بر تعریف و استفاده از آن تأثیرگزار است ]15[.

در این آزمون تنها از اسامی استفاده شده است و واژه هایی 
نظیر صفات و افعال استفاده نشده اند. در مسیر رشد زبانی کودک، 
اسامی قبل از افعال یاد گرفته و به کار برده می شوند. در واقع 
تعداد اسامی ای که کودک درک می کند، بیشتر از تعداد افعالی 
است که قادر به درک آن هاست ]40 ،39[. واژگان عینی نیز قبل 
از واژگان انتزاعی یاد گرفته می شوند، چرا که اسامی انتزاعی قابل 
لمس نیستند و درک آن ها دیر تر انجام می گیرد ]40[. در واقع 
در این مطالعه سعی شده است از واژگان و اسامی ای استفاده شود 
که در مراحل اولیه رشد زبانی فرد، نمود پیدا کرده اند. هرچند 
تحقیقات بیشتری باید در حوزه مهارت تعریف واژگانی نظیر افعال 
و واژه های انتزاعی انجام شود تا روند کامل رشد این مهارت در 

کودکان فارسی زبان به دست آید.
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بر  واژه،  تعریف  با  ارتباط  در  موجود  آزمون های  از  بسیاری 
این موضوع  به  یعنی  تاکید می کنند؛  ارائه شده  تعاریف  صحت 
اهمیت می دهند که آیا محتوای گفته شده با واژه هدف مرتبط 
است یا خیر و به کیفیت و کامل بودن تعاریف ارائه شده توجهی 
نمی کنند. این آزمون در واقع چارچوبی را فراهم کرده است تا 
سطح اطالعات دانش آموزان را با استفاده از تعاریف آن ها، ارزیابی 
کند. برای مثال، این آزمون تعریف واژه، ارزیابی می کند که آیا 
برای بهتر و کامل تر شدن زبان دانش آموز، نیاز است که او تحت 
آموزش های رسمی مانند آموزش نام طبقات و واژه های شامل 

قرار بگیرد یا خیر. 

تعاریف عملکردی در طول سال های  نشان می دهد  یافته ها 
پاسخ  از  استفاده  هم زمان،  اما  است،  کاهش  حال  در  مدرسه 
ترکیبی نوع دوم در حال افزایش است. در واقع در دوران مدرسه و 
طی کسب مهارت های زبانی، تعاریف از حالت عملکردی و عینی، 
به حالت انتزاعی تر و ادراکی تر تغییر می کنند ]41 ،18[. مهم ترین 
ویژگی در رشد تعاریف اسامی، استفاده از مقوله اختصاصی است 
]43 ،42[. این نکته در نمره دهی مارینلی و جانسون )2002(، 
رعایت شده است. برای مثال پاسخ های ترکیبی نوع اول و دوم 
نسبت به پاسخ های عملکردی و عینی نمرات باالتری داشتند، 
را  پاسخی جدیدی  طبقات  بلچی  و  بنلی  سال 2005،  در  اما 
تعریف کردند. جدول آن ها ترکیبی از دو جدول نمره دهی بخش 
ساختاری و محتوایی بود ]30[. در جدول بنلی و بلچی، آنچه 
در بخش محتوایی اهمیت دارد، اضافه شدن پاسخ مبهم است. 
بسیاری از دانش آموزان در تعریف واژه هدف، از لفظ »چیزی« یا 
»یک چیز« استفاده می کردند. در نمره دهی مارینلی و جانسون، به 
علت اینکه لفظ »چیزی« و »یک چیز«، معنا و محتوای مشخصی 
ارائه نمی داد، امتیازی اختصاص داده نشد؛ در عوض امتیاز مربوط 

به این لفظ در بُعد ساختاری مدنظر قرار گرفت. 

یکی از دیدگاه های موجود مبنی بر تشکیل مفاهیم و معنای 
کلمات در واژگان ذهنی، دیدگاه مختصه ای است. نتایج حاصل از 
این پژوهش نیز با این دیدگاه منطبق است. با توجه به دیدگاه 
مختصه ای، مفاهیم مختصات معنایی ای دارند که از سطح ساده 
تا پیشرفته دسته بندی می شود. این مختصه ها در رده های سنی 
مختلف، متفاوت است و تا زمانی که دانش فرد از معنای واژه 
رده  یک  در  افراد  مثال  برای  است.  رشد  حال  در  شود،  کامل 
سنی از مختصه عینی و عملکردی بیشتر استفاده می کنند و در 
رده های سنی باالتر، از سایر مختصه ها نیز مانند مقوله های کلی 
و اختصاصی استفاده می کنند و جمالت خود را در قالب ترکیبی 

نوع اول و یا ترکیبی نوع دوم ارائه می دهند.

یافته های حاصل از این پژوهش، از لحاظ آموزشی نیز بسیار 
مهم تلقی می شود. این یافته ها به عنوان مدرکی برای افزایش 
توجه به آموزش کودکان هستند مبنی بر اینکه چگونه از تعاریف 
 .]44[ برسانند  را  واژه  معنای  بتوانند  تا  کنند  استفاده  رسمی 

پیشرفت مهارت تعریف کردن کودکان می تواند عملکرد تحصیلی 
کودک را در مدرسه تسهیل کند؛ عملکردهایی مانند استفاده از 
فرهنگ لغت که می تواند برای قالب دهی به تعاریف، به کودکان 
کمک کند. همچنین این تجربیات آموزشی باید به دانش آموز 
کمک کند که در تعاریف، از واژه های سرطبقه ها استفاده کند تا 

بتواند مهارت طبقه بندی را در تعریف واژه یاد بگیرد.

نتیجهگیری

این مطالعه با این هدف صورت گرفت که توانایی تعریف واژه را 
در کودکان فارسی زبان 7 تا 12 ساله از نظر محتوا بسنجد. روند 
رشد این مهارت در کودکان فارسی زبان، با دیدگاه ویگوتسکی 
درباره رشد معنای واژه هم راستا است. ویگوتسکی معتقد است که 
مفاهیم در واژگان ذهنی به صورت سلسله مراتبی رشد می کنند. 
آغاز  بسیار ساده  از سطوح  که  است  به شکلی  رشد  روند  این 
می شود و تا سطوح پیشرفته ادامه دارد؛ به شکلی که انگاره های 
ذهنی کودک از قالب عینی و ملموس اشیا و موجودات فرا تر 
می رود و در سطوح پیشرفته از واژه های شامل مانند نام طبقه یا 

مقوله فراگیر استفاده می کند. 

به طور کلی در بخش محتوایی این نتیجه حاصل شد که با 
امتیاز  میانگین  دانش آموزان،  تحصیلی  مقطع  و  سن  افزایش 
این  کسب  در  آنچه  است.  افزایش  حال  در  آن ها  پاسخ های 
نتیجه اهمیت دارد سه عامل سن، آموزش های رسمی و دانش 
فرازبانی است. سن در فرایند تعریف بهتر واژگان عاملی محسوب 
می شود که ظاهراً به علت ظرفیت های شناختی بیشتر و تجربیات 
طوالنی مدت تر در مهارت های زبانی، اجتماعی و ارتباطی است 
]33[. همان طور که کودکان در دوران مدرسه پیش می روند، 
انتظار می رود که توانایی تعریف معنایی آن ها از واژه نیز رشد کند، 
چرا که بسیاری از مباحث آموزشی مانند طبقه بندی واژه ها و یا 
دانش یافتن معنای واژه، با مهارت تعریف کردن ارتباط نزدیکی 
دارد ]45[. در واقع رشد معنای کلمه در طول سال های مدرسه 
نیز ادامه دارد ]46[. عامل مهم دیگر دانش فرازبانی است. اینکه 
جنبه های مختلف زبان با چه توانایی هایی منتقل می شوند، بسیار 
مهم است؛ یعنی نتایج ذهنی فرد، چگونه و در چه قالب تعریفی 
ارائه می شوند که همه این ها به عهده مهارت فرازبانی است. این 

مهارت نیز با افزایش سن کامل تر می شود ]33[. 

زبانی  مهارت های  بر  مبنی  اطالعاتی  پژوهش،  این  در 
دانش آموزان به دست آمد که نشان می دهد نحوه استفاده از واژه 
شامل و سرطبقه در هر رده سنی به چه شکل است ]47[. از این 
اطالعات می توان در ارزیابی و درمان مراجعانی که سن آن ها با 
سن تقویمی دانش آموزان حاضر در این پژوهش مطابقت دارد، 

استفاده کرد. 

با توجه به جدول شماره 4 و نتایج حاصل از آزمون توکی، 
پاسخ های دانش آموزان در بخش محتوایی در هر پایه، با پاسخ 
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دانش آموزان یک پایه قبل و بعد اختالف معنادار نداشت، اما با 
پاسخ دانش آموزان دو پایه قبل و بعد اختالف معناداری داشت. 
پاسخ  با  چهارم  دانش آموز کالس  ساختاری  پاسخ  مثال،  برای 
ساختاری دانش آموزان کالس سوم و پنجم اختالف معناداری 
نداشت، این در حالی است که با پاسخ های ساختاری دانش آموزان 
کالس دوم و ششم اختالف معنادار داشت. این نتیجه نشان داد 

مهارت تعریف واژه به کندی رشد می کند. 

با توجه به اینکه معموالً پژوهش ها با محدودیت ها و متغیر های 
غیر قابل کنترلی مواجه هستند، این پژوهش نیز از این قاعده 
مستثنی نیست. یکی از محدودیت های این پژوهش محدودیت 
زمانی بود؛ به طوری که امکان نمونه گیری با حجم نمونه بیشتر 
وجود نداشت. از محدودیت های دیگر پژوهش، واژه های آزمون بود 
که واژه های انتزاعی را در نظر نگرفته بود و تنها از واژگان پربسامد 
و عینی استفاده شد. همچنین مالحظات اخالقی منسوب به این 
پژوهش نیز رعایت شد. با توجه به رضایت نامه ای که در اختیار 
والدین قرار گرفت، موافقت آن ها مبنی بر شرکت فرزندانشان در 
مطالعه گرفته شد و اطالعات به دست آمده از آزمودنی، محرمانه 
باقی ماند. در صورت لزوم و تمایل والدین، آزمودنی به متخصصان 

مربوطه ارجاع داده شد.

تشکروقدردانی

این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول در رشته 
تحقیقاتی،  منزله طرح  به  و  است  استخراج شده  گفتاردرمانی 
را  آن  توانبخشی  و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  پژوهشی  معاونت 
تصویب کرده است. از این رو پژوهشگر از معاونت محترم پژوهشی 
و همه اساتیدی که با راهنمایی خود، امکان انجام این پژوهش را 
فراهم کردند از جمله خانم دکتر ظریفیان و زنده یاد خانم دکتر 
شیرازی و نیز همه کودکان شرکت کننده در این مطالعه و والدین 

آن ها، هم چنین مدیریت مدارس شهر قدردانی می کند.
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